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PATVIRTINTA: 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

                                                                                2020 m. sausio mėn. 16 d. įsakymu Nr. DIE-32 

 

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 2.585 iki 2.685  imtinai ir išdėsto juos taip: 

2.585 Žaidimas „Miško pasaka“ („Forest Tale“) 

 „Miško pasaka“ („Forest Tale“) – tai 5 būgnų ir 15 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime yra 

12 simbolių, kurių vienas yra universalusis, vienas „Scatter“ ir vienas papildomas simbolis.  

Už visus laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokama iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 300 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 5000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 
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Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošti“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašu „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošimų šansų skaičius. 

Po užrašu „Statymo suma“ rodoma suma, iš kurios žaidėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Žaidimo „Miško pasaka“ („Forest Tale“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais  

ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 7, 10 arba 15. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimų, „Scatter“ 

ir nemokamų sukimų (miško namelio funkcija) režimus negalima pakeisti eilučių 

skaičiaus. Atvejais, kai keičiant eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie 

lošėjo likučio, ir lošėjui nesuteikiama galimybė toliau lošti. 

Žaidimo „Miško pasaka“ („Forest Tale“) ekrane matomi mygtukai: 

 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 
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Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas lošimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką taip pat 

galima klaviatūros klavišu „X“. Šis mygtukas neveikia 

per lošimo, „Scatter“ ir nemokamų sukimų (miško 

namelio funkcija) režimus ir kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti lošime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai, „Scatter“ lošimo 

ir nemokamų sukimų režimu (miško namelio funkcija) 

mygtukas „Mokėjimų lentelė“ neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Šis 

mygtukas neveikia per lošimo, „Scatter“ ir nemokamų 

sukimų (miško namelio funkcija) režimus ir kol sukasi 

būgnai. Jei spustelint šį mygtuką pelnomas laimėjimas, 

jis pridedamas prie lošėjo likučio ir tik tada lošimas 
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išjungiamas. Lošėjas šio laimėjo suma jau nebegali 

lošti.  

Taisyklės: 

 Išmokos nurodytos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Kai laimingoje mokėjimo eilutėje yra universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas. 

 Atvejais, kai vienoje mokėjimo eilutėje. laimingame derinyje, yra daugiau nei vienas 

universalusis simbolis, laimėjimas vieną kartą padvigubinamas. 

 Atvejais, kai laimingą derinį sudaro tik universalieji simboliai, laimėjimas 

nedvigubinamas. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Lošime „Miško pasaka“ („Forest Tale“) suteikiami nemokami sukimai (miško namelio funkcija). 

Miško namelio funkcija aktyvuojama, kai vienu metu pasirodo trys miško namelio simboliai. 

Lošėjas pelno nuo 7 iki 20 nemokamų sukimų su daugikliu nuo 1 iki 5. 

Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“ 

Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 

Ekrane pasirodo 12 krepšelių, iš kurių gali rinktis lošėjas. Lošėjas taip gali pelnyti daugiau 

nemokamų lošimų ir didesnį daugiklį šiems lošimams. Pradinis daugiklis yra x1, didžiausias 

galimas daugiklis yra x5. Jei pasirodo simbolis „PRADĖTI“, tuomet krepšelių rinkimasis 

baigiamas ir prasideda nemokami sukimai. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami 

sukimai. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai 

sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus sukimus 

pasirodo dar 3 papildomos kortos (miško namelis), pridedamas toks pats skaičius nemokamų 

sukimų su tokiu pačiu daugikliu, kaip prieš tai. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą 

sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). 

Per „Scatter“ lošimus taip pat galima laimėti nemokamų sukimų. Pasirodžius 3 arba daugiau 

„Scatter“ simbolių, aktyvuojamas „Scatter“ lošimas. Lošėjas pasirenka vieną iš tų simbolių ir 

pelno atitinkamą laimėjimą. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 
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o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI– 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 
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Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

2.586 Žaidimas „Miško grupuotė“ („Forest Band“) 

 „Miško grupuotė“ („Forest Band“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime 

yra 12 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus derinius, 

išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošti“. 

Lošimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošimo šansų skaičius. 
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Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, lošimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Žaidimo „Miško grupuotė“ („Forest Band“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais 

ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – laukelis po būgnais. Šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų 

sukimą pelnyta eilučių laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, 

spustelimas mygtukas „Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų 

sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Žaidimo „Miško grupuotė“ („Forest Band“) ekrane matomi mygtukai: 

 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 
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sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas lošimas, pasirodo lošimo stalas. 

Lošimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti lošime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

 

Taisyklės: 
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  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 „Scatter“ simboliai, lošėjui suteikiama nuo 10 nemokamų 

lošimų be daugiklio.  Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte 

FUNKCIJĄ.“ Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 

Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai.  Kai per nemokamus sukimus 

pasirodo universalusis simbolis, jis lieka toje pačioje pozicijoje iki nemokamų sukimų pabaigos. 

Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo 

aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Nemokamų sukimų negalima pakartotinai 

aktyvuoti. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma 

mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti 

būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 
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paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto, kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

2.587 Žaidimas „Greiti pinigai“ („Fast Money“) 

 „Greiti pinigai“ („Fast Money“) – tai 5 būgnų ir 10 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime yra 

13 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas yra „Scatter“. Už visus laimingus derinius, 

išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,02 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 200 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 10000 kreditų x statymo suma eilutėje; 

 „Scatter“ laimėjimas: 500 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 
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 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju žaidėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Lošimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošimo šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, lošimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Žaidimo „Greiti pinigai“ („Fast Money“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais 

ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 
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 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 3, 5, 7 arba 10. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Žaidimo „Greiti pinigai“ („Fast Money“) ekrane matomi mygtukai: 

 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas lošimas, pasirodo lošimo stalas. 

Lošimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti lošime lošėjas nebegali. 
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Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

 Išmokos nurodytos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Kai laimingoje mokėjimo eilutėje yra universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas. 

 Atvejais, kai vienoje laimingo derinio mokėjimo eilutėje yra daugiau nei vienas 

universalusis simbolis, laimėjimas padidinamas vieną kartą. 

 Atvejais, kai laimingą derinį sudaro tik universalieji simboliai, laimėjimas 

nedvigubinamas. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

 Sugedus anuliuojami visi lošimai ir laimėjimai. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15 

nemokamų lošimų. Tų lošimų laimėjimai padauginami iš 3 (x3). Ekrane pasirodys pranešimas: 

„Norėdami pradėti lošimus, spustelėkite PRADĖTI.“  Lošėjas gali pradėti lošimą spustelėdamas 

pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami 

sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai 

sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus sukimus 

pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių lošimų pridedama dar 15 naujų. Kai baigiasi 
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nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi 

sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 
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Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.588 Žaidimas „Drakono būgnai“ („Dragon Reels“) 

„Drakono būgnai“ („Dragon Reels) – tai 5 būgnų ir 25 eilučių vaizdo lošimų automatas. Žaidime 

yra 13 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas yra „Scatter“. Už visus laimingus derinius, 

išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 50,00 EUR arba 500 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 5000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 
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 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošti“. Lošimas 

prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai 

juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošimo šansų skaičius. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Žaidimo „Drakonas būgnai“ („Dragon Reels“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais 

ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 20 arba 25. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Žaidimo „Drakono būgnai“ („Dragon Reels“) ekrane matomi mygtukai: 

 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 
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Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamos lošimas, pasirodo lošimo stalas. 

Lošimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti lošime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 
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pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 10 

nemokamų lošimų. Tų lošimų laimėjimai dauginami iš 2 (x2). Ekrane pasirodys pranešimas: 

„Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“ Lošėjas gali pradėti lošimus 

spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi 

nemokami sukimai. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais 

lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus 

sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių lošimų pridedama dar 5 nauji. Kai baigiasi 

nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi 

sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 
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kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.589 Žaidimas „Atgimęs drakonas“ („Dragon Reborn“) 

„Atgimęs drakonas“ („Dragon Reborn“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas. 

Lošime yra 12 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas yra „Scatter“. Už visus laimingus 

derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 
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 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas: 1000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošimo šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios žaidėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti žaidimą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 



21 
 

Lošimo valdikliai 

Žaidimo „Atgimęs drakonas“ („Dragon Reborn“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais 

ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Žaidimo „Atgimęs drakonas“ („Dragon Reborn“) ekrane matomi mygtukai: 

 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas lošimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 
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būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 „Scatter“ simboliai, lošėjui suteikiama nuo 10 iki 25 

nemokamų sukimų. Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte 

FUNKCIJĄ.“ Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 

Veikiant nemokamų sukimų funkcijai lošėjas pasirenka kiaušinius, nemokamų sukimų skaičių bei 

papildomą universalųjį simbolį nemokamiems sukimams ir renka [J], [Q], [K] bei [A] simbolius. 

Jei lošėjas surenka du [J] simbolius, laimima 10 nemokamų sukimų su [J] kaip papildomu 
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universaliuoju simboliu. Jei lošėjas surenka tris [Q] simbolius, laimima 15 nemokamų sukimų su 

[Q] kaip papildomu universaliuoju simboliu. Jei lošėjas surenka keturis [K] simbolius, laimima 20 

nemokamų sukimų su [K] kaip papildomu universaliuoju simboliu. Surinkęs penkis [A] simbolius, 

lošėjas laimi 25 nepirminius sukimus su [A] kaip papildomu universaliuoju simboliu. Būgnai 

sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu 

statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų 

negalima sustabdyti. Per nemokamus sukimus bet kur ant 2, 3 ir 4 būgnų atsiradus 3 „Scatter“ 

simboliams vėl aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija. Ši funkcija įsijungs po esamos. Kai 

baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba 

lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 
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aukštesnis pagrindinio lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.590 Žaidimas „Lošimo kauliukas“ („Dice High“) 

„Lošimo kauliukas“ („Dice High“) – 5 būgnų ir 20 fiksuotų eilučių vaizdo lošimų automatas. 

Lošime yra 8 simboliai, kurių vienas yra universalusis ir vienas yra „Scatter“. Už visus laimingus 

derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,25 EUR arba 25 kreditai; 

 Didžiausias statymas: 50,00 EUR arba 500 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

 

„Scatter“ laimėjimas:  

5 „Scatter“ simboliai: 200 kreditų x bendra statymo suma; 

4 „Scatter“ simboliai: 10 kreditų x bendra statymo suma; 

3 „Scatter“ simboliai: 5 kreditai x bendra statymo suma; 

Kai aktyvuota lošimo kauliukų funkcija: iki 2000 kreditų x papildomas statymas. 

Kaip žaisti? 
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 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymą galima pasirinkti spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje esančių 

mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodoma suma yra bendra visoms 20 eilučių, nes 

šio automato eilutės fiksuotos. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka 

statymą ir tuo pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, 

„V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias 

statymas, o spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Pasirinkdamas papildomą statymą mygtuku „PAPILDOMAS STATYMAS“, lošėjas 

gauna galimybę aktyvuoti papildomą lošimą (lošimo kauliukų funkciją). 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Žaidimo „Lošimo kauliukas“ („Dice High“)  ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais 

ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 
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 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

Žaidime „Lošimo kauliukas“ („Dice High“) ekrane matomi mygtukai: 

 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Papildomas 

statymas 

Spustelėjęs šį mygtuką lošėjas atlieka papildomą 

statymą ir gauna galimybę aktyvuoti lošimo kauliukų 

funkciją. 

 

Atsiimti 

laimėjimą 

Šis mygtukas pasirodo ir veikia tik veikiant lošimo 

kauliukų funkcijai. Spustelėkite mygtuką „ATSIIMTI 

LAIMĖJIMĄ“, pasibaigia lošimo kauliukų funkcija ir 

laimėta suma iš karto pridedama prie lošėjo likučio. 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas lošimas, pasirodo lošimo stalas. 

Lošimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „C“ klavišu. Šis mygtukas neveikia, kai 

aktyvi lošimo ir lošimo kauliukų funkcija, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 
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laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti lošime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai, mygtukas 

„Mokėjimų lentelė“ neaktyvus. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Šis 

mygtukas neveikia, kai aktyvi lošimo ir lošimo 

kauliukų funkcija, kol sukasi būgnai. Jei spustelint šį 

mygtuką pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie 

lošėjo likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas 

šio laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

 Išmokos nurodytos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Kai atliekamas PAPILDOMAS STATYMAS, 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių bet 

kuriose būgnų pozicijose aktyvuojama lošimo kauliukų funkcija. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

 Sugedus anuliuojami visi lošimai ir laimėjimai. 

Lošimo kauliukų funkcija 

Kai atliekamas PAPILDOMAS STATYMAS, 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių bet kuriose 

būgnų pozicijose aktyvuoja lošimo kauliukų funkciją. Lošimo kauliukų funkcija lošiama penkiais 

kauliukais. Lošėjas gali ridenti kauliukus tris kartus Po pirmojo kauliukų ridenimo lošėjas gali 

spustelėti ant bet kurių kauliukų, kuriuos nori toliau naudoti lošime. Antrą kartą lošėjas ridena 

nepanaudotus kauliukus, vėl pasirenka, kuriuos kauliukus naudos ir gali ridenti nepanaudotus 

kauliukus trečią kartą. Lošimo kauliukų funkcija pasibaigia po trijų ridenimų arba lošėjui 

spustelėjus „Atsiimti laimėjimą“. Po paskutinio ridenimo pagal mokėjimų lentelę išmokami 

laimėjimai. 
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Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. Pirminis statymas: 5,00 EUR–10,00 EUR 

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 
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Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.591 Žaidimas „Juodoji karalienė“ („Dark Queen“) 

 „Juodoji karalienė“ („Dark Queen“) – 5 būgnų, 20 fiksuotų eilučių vaizdo lošimų automatas. 

Lošime yra 13 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas papildomas universalusis. Už 

visus laimingus derinius laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodoma suma yra bendra visoms 20 

eilučių, nes šios automato eilutės fiksuotos. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką 

lošėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus 

galima spustelint „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ 

pastatomas mažiausias statymas, o spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis 

didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 
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 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Žaidimo „Juodoji karalienė“ („Dark Queen“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba Kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet 

eurais ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

Žaidime „Juodoji karalienė“  („Dark Queen“) ekrane matomi mygtukai: 

 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 
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sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas lošimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Šį mygtuką spustelėti taip pat 

galite spustelėję „X“ klavišą klaviatūroje. Lošimo 

režimu ir kol būgnai sukasi, mygtukas 

neaktyvus. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti lošime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai, mygtukas 

„Mokėjimų lentelė“ neaktyvus. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu ir kol būgnai sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei 

spustelint šį mygtuką pelnomas laimėjimas, jis 

pridedamas prie lošėjo likučio ir tik tada lošimas 

išjungiamas. Lošėjas šio laimėjo suma jau nebegali 

lošti.  

Taisyklės: 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 
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 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Papildomi universalieji simboliai paverčia visus A, K, Q ir J simbolius į universaliuosius. 

 Jei papildomi universalieji simboliai pasirodo ant 1 būgno, visi laimėjimai išmokami po to, 

kai A, K, Q ir J simboliai pakeičiami į universaliuosius. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 
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Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.592 Žaidimas „Nuostabusis cirkas“ („Circus Brilliant“) 

 

 „Nuostabusis cirkas“ („Circus Brilliant“)  – tai 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas. 

Lošime yra 10 simbolių, kurių vienas yra universalusis. Už visus laimingus derinius laimėjimas 

išmokama iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 10000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 
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 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Žaidime „Nuostabusis cirkas“ („Circus Brilliant“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais 

ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo 

  ir nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 



35 
 

Žaidime „Nuostabusis cirkas“ („Circus Brilliant“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas lošimas, pasirodo lošimo stalas. 

Lošti taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti lošime žaidėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 
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Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Laimingo 5 vienodų simbolių derinio atveju (išskyrus universalųjį simbolį), lošėjas pelno 5, 15 

arba 50 nemokamų lošimų, priklausomai nuo kortos simbolio. Kelių derinių atveju, kai pasirodo 

5 vienodi simboliai, visų laimingų derinių nemokami sukimai sudedami. Per nemokamus sukimus 

laimėjimai dauginami iš 2 (x2). Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad 

įjungtumėte FUNKCIJĄ.“ Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką 

„PRADĖTI“. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai. Nemokami sukimai 

visuomet lošiami 20 eilučių ir statymo suma, kokia lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų 

sukimų negalima sustabdyti. Papildomi nemokami sukimai negali būti pakartotinai aktyvuojami. 

Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė 

arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 
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Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.593 Žaidimas „Karališkosios katės“ („Cats Royal“) 
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„Karališkosios katės“ („Cats Royal“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas. Žaidime 

yra 11 simbolių, kurių vienas yra universalusis, vienas - universalusis daugiklis ir vienas „Scatter“. 

Už visus laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: Euro Games Technology Ltd; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 
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neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Žaidime „Karališkosios katės“ („Cats Royal“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais 

ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Žaidimo „Karališkosios katės“ („Royal Cats“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas lošimas, pasirodo lošimo stalas. 

Lošimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 
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Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti lošime žaidėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Universalusis daugiklis –simbolis, kuris atsitiktinai padaugina viso lošimo laimėjimą iki 

x20. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 
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Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 „Scatter“ simboliai, lošėju suteikiama 10 nemokamų 

lošimų su didėjančiu daugikliu. Ekrane pasirodys pranešimas: „Norėdami pradėti lošimus, 

spustelėkite PRADĖTI.“ Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką 

„PRADĖTI“. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai.  Nemokami sukimai 

lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. 

Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ 

simboliai, prie likusių nemokamų sukimų pridedama dar 10. Didžiausias nemokamų sukimų 

skaičius, kokį galima pasiekti, yra 20. Jei pasiekus šį skaičių pasirodo 3 „Scatter“ simboliai, už 

juos išmokama pagal mokėjimų lentelę ir nepridedami jokie nemokami sukimai. Nemokamų 

sukimų daugiklis iš pradžių būna x1 ir su kiekvienu nemokamu sukimu didėja vienetu. Daugiklis 

gali padidėti iki x20. Kai užbaigiami nemokami lošimai, bendrą nemokamų sukimų laimėjimo 

sumą galima naudoti lošime  (jei suma mažesnė arba lygi mokėjimų lentelėje nurodytai 

sumai).  Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 
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kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.594 Žaidimas „Koralų sala“ („Coral Island“) 

 
„Koralų sala“ („Coral Island“) – tai 5 būgnų ir 10 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime yra 13 

simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus derinius, išskyrus 

„Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,02 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 200 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje; 

 „Scatter“ laimėjimas: 500 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 
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 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Žaidime „Koralų sala“ („Coral Island“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais 

ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 
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 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 3, 5, 7 arba 10. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Žaidime „Koralų sala“ („Coral island“) ekrane matomi mygtukai: 

 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamos lošimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 
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Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Kai laimingoje mokėjimo eilutėje yra universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas. 

 Atvejais, kai vienoje laimingo derinio mokėjimo eilutėje yra daugiau nei vienas 

universalusis simbolis, laimėjimas padidinamas vieną kartą. 

 Atvejais, kai laimingą derinį sudaro tik universalieji simboliai, laimėjimas 

nedvigubinamas. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15 

nemokamų lošimų. Tų lošimų laimėjimai padauginami iš 3 (x3). 

Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“ 

Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 

Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu 

statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų 

negalima sustabdyti. Jei per nemokamus sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių 

lošimų pridedama dar 15 naujų. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima 

naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus 

sukimus naudojami kiti būgnai. 
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Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 
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Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.595 Žaidimas „Drąsi katė“ („Brave Cat“) 

„Drąsi katė“ („Brave Cat“) – tai 5 būgnų ir 40 eilučių vaizdo lošimų automatas. Žaidime yra 12  

simbolių, kurių vienas yra universalusis, o vienas – porinis „Scatter“. Už visus laimingus derinius, 

išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,40 EUR arba 40 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 800 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodoma suma yra bendra visoms 40 

eilučių, nes šio automato eilutės fiksuotos. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas 

pasirenka statymą ir tuo pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima 

spustelint „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas 

mažiausias statymas, o spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas 

ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna parinkta mažiausia statymo suma. 
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 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Žaidimo „Drąsi katė“ („Brave Cat“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba Kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet 

eurais ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

Žaidime „Drąsi katė“ („Brave Cat“) ekrane matomi mygtukai: 

 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 
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Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamos lošimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  
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Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

[PILIES/PILIES], [KARALIAUS/KARALIAUS] ir [PILIES/KARALIAUS] simboliai yra 

poriniai „Scatter“ simboliai. Atitinkamai jie yra skaičiuojami kaip: du [PILIES], du 

[KARALIAUS], vienas [PILIES] ir vienas [KARALIAUS] simbolis. 

 – 5 arba daugiau [PILIES] simbolių aktyvuojama nuo 6 iki 100 nemokamų sukimų + 

pakartotinio sukimo funkcija; 

 – 4 arba daugiau [PILIES] + 4 [KARALIAUS] simboliais aktyvuojami 6 nemokami 

sukimai + pakartotinio sukimo funkcija + universaliųjų kreditų funkcija; 

 – 5 arba daugiau [PILIES] + 5 [KARALIAUS] simboliais aktyvuojama 20 nemokamų 

sukimų + pakartotinio sukimo funkcija + universaliųjų kreditų funkcija; 

 – 5 arba daugiau [KARALIAUS] simbolių aktyvuojama nuo 6 iki 100 nemokamų sukimų 

+ universaliųjų kreditų funkcija; 

Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“ Lošėjas 

gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Būgnai sukasi 

automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir 

eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima 

sustabdyti. Nemokami sukimai negali būti pakartotinai aktyvuojami.  

 PAKARTOTINIO SUKIMO FUNKCIJA 

Jei per nemokamus sukimus vienas arba daugiau būgnų yra visiškai pripildomi universaliaisiais 

simboliais, tokie būgnai sulaikomi, o lošėjas laimi pakartotinį nemokamą sukimą būgnų, kurie 

nepripildyti universaliaisiais simboliais. Jei per pakartotinį sukimą prieš tai universaliaisiais 

simboliais nepripildyti būgnai jais užsipildo, lošėjas vėl laimi pakartotinį nemokamą sukimą 

būgnų, kurie nepripildyti universaliaisiais simboliais. Nemokami pakartotiniai sukimai 

sustabdomi, kai po nemokamo sukimo joks būgnas visas neprisipildo universaliaisiais simboliais. 

 UNIVERSALIŲJŲ KREDITŲ FUNKCIJA 

Per nemokamus sukimus ant visų ekrane matomų universaliųjų simbolių, net ir ant simbolių, kurie 

nėra laimingų mokėjimo eilučių derinių dalis, pasirodo papildomi kreditų laimėjimai. Jei ekrane 

yra daugiau nei vienas universalusis simbolis, papildomi kreditai sudedami. Sudėti papildomi 

kreditai pridedami prie mokėjimo eilutės laimėjimų. Veikiant pakartotinio sukimo funkcijai ant 
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visų ekrane matomų universaliųjų simbolių pasirodo naujų papildomų kreditu laimėjimų. Kai 

baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba 

lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 
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 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.596 Žaidimas „Actekų didybė“ („Aztec Glory“) 

 
 „Actekų didybė“ („Aztec Glory“) – tai 5 būgnų ir 10 eilučių vaizdo lošimų automatas. Žaidime 

yra 10 simbolių, kurių vienas yra universalusis, o vienas „Scatter“. Už visus laimingus derinius, 

išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 10 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 200 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 5000 kreditų x statymo suma eilutėje; 

 „Scatter“ laimėjimas: iki 200 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 
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mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Žaidime „Actekų didybė“  („Aztec Glory“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 3, 5, 7 arba 10. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Actekų didybė“ („Aztec Glory“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 
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Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas lošimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 
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pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali žaisti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 10 

nemokamų lošimų. Šių lošimų laimėjimai nėra dauginami, tačiau yra specialusis išsiplečiantis 

simbolis. Ekrane pasirodys pranešimas: „Norėdami pradėti lošimus, spustelėkite 

PRADĖTI.“  Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 

Prasidėjus nemokamiems sukimams, iš įmanomų šio lošimo kortų (išskyrus universaliąsias ir 

„Scatter“) išrenkamas specialusis išsiplečiantis simbolis.  Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi 

nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais 

lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus 

sukimus pasirodo specialusis išsiplečiantis simbolis, jis išsiplečia ir perdengia visas pozicijas ant 

būgnų. Šiuo atveju išmokama už visas aktyvias eilutes ant tų būgnų, ant kurių pasirodė 

išsiplečiantis simbolis. Prieš specialiajam simboliui išsiplečiant, išmokami visi kiti eilučių ir 

„Scatter“ laimėjimai. Per nemokamus sukimus universalusis simbolis nepakeičia specialiojo 

išsiplečiančio simbolio. Jei per nemokamus sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie 

likusių lošimų pridedama dar 10 naujų. Per nemokamus sukimus pasirinktas specialusis 

išsiplečiantis simbolis naudojamas ir papildomuose nepirminiuose sukimuose. Kai baigiasi 

nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti žaidime (jei suma mažesnė arba lygi 

sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 
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Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 
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Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.597 Žaidimas „Nuostabioji Amazonija“ („Amazing Amazonia“) 

 
„Nuostabioji Amazonija“  („Amazing Amazonia“) – 5 būgnų, 10 eilučių vaizdo lošimų automatas. 

Lošime yra 13 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus 

derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,02 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 200 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 10000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 
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Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Žaidimo „Nuostabioji Amazonija“ („Amazing Amazonia“)  ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 3, 5, 7 arba 10. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Žaidimo „Nuostabioji Amazonija“ („Amazing Amazonia“)  ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 
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Lošti 

Kai aktyvuojamas lošimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Kai laimingoje mokėjimo eilutėje yra universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas. 

 Atvejais, kai vienoje laimingo derinio mokėjimo eilutėje yra daugiau nei vienas 

universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas vieną kartą. 
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 Atvejais, kai laimingą derinį sudaro tik universalieji simboliai, laimėjimas 

nedvigubinamas. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 20 

nemokamų lošimų. Tų lošimų laimėjimai padauginami iš 3 (x3). Ekrane pasirodys pranešimas: 

„Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ“. Lošėjas gali pradėti lošimus 

spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi 

nemokami sukimai. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais 

lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus 

sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių lošimų pridedama dar 20 naujų. Kai 

baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti žaidime (jei suma mažesnė arba 

lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 
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pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.598 Žaidimas „Veiksmas ir pinigai“ („Action Money“) 

 
 „Veiksmas ir pinigai“ („Action Money“) – 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų aparatas. Lošime 

yra 11 simbolių, kurių vienas yra universalusis, vienas „Scatter“ ir vienas papildomas simbolis.  

Už visus laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. 

  

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 10000 kreditų x statymo suma eilutėje; 

 „Scatter“ laimėjimas: 1000 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 
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 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Žaidimo „Veiksmas ir pinigai“ („Action Money“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais 

ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 
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 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo, „Scatter“ 

ir nemokamų sukimų (banko funkcija) režimus negalima pakeisti eilučių 

skaičiaus. Atvejais, kai keičiant eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie 

lošėjo likučio, ir lošėjui nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Veiksmas ir pinigai“  („Action Money“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamos žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką taip pat 

galima klaviatūros klavišu „X“. Šis mygtukas neveikia 

per lošimo, „Scatter“ ir nemokamų sukimų (banko 

funkcija) režimus ir kol sukasi būgnai. Konkrečią vertę 

taip galite pasirinkti spustelėdami šiuos klaviatūros 

klavišus: „C“, „V“, „B“ ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą 

pasirenkamas mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ 

klavišą pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 
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Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai, „Scatter“ lošimo 

ir nemokamų sukimų režimu (Banko funkcija) 

mygtukas „Mokėjimų lentelė“ neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo, 

„Scatter“ bei nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neveikia. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Banko funkcija aktyvuojama, kai vienu metu atsiranda trys banko simboliai.  

Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“  

Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 

Lošėjas spusteli vieną iš penkių rodomų bankų, taip pasirinkdamas daugiklį nemokamiems 

sukimams. Pasirinkti galima daugiklį tarp x1 ir x5. Banke lošėjas pasirenka vieną iš aštuonių vokų 

nuo bankininkės stalo ir laimi 5–12 nemokamų sukimų. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi 

nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais 

lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei pasirodo 

papildomos nemokamų sukimų (banko) kortos, pridedamas toks pats nemokamų sukimų skaičius, 

koks ir prieš tai, su tuo pačiu daugikliu. Per nemokamus sukimus laimėjimai, skirti už 5 „Scatter“ 

ir 5 universaliuosius ir (arba) papildomus universaliuosius simbolius, nedauginami iš nemokamų 

sukimų daugiklio. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime 

(jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  Per „Scatter“ lošimus taip pat 

galima laimėti nemokamų sukimų. Pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, aktyvuojamas 

„Scatter“ lošimas. Lošėjas pasirenka vieną iš tų simbolių ir pelno atitinkamą laimėjimą. 
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Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 
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Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.599 Žaidimas „Superkarštas 100“ („100 Super Hot“) 

 
„Superkarštas 100“ („100 Super Hot“) – tai 5 būgnų ir 100 fiksuotų eilučių lošimų automatas. 

Lošimas susideda iš 8 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus 

laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 1,00 EUR arba 100 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 50,00 EUR arba 500 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,03, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje; 

 „Scatter“ laimėjimas: nuo 5 iki 500 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodoma suma yra bendra visoms 100 

eilučių, nes šio automato eilutės fiksuotos. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas 

pasirenka statymą ir tuo pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima 

spustelint „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas 

mažiausias statymas, o spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas 

ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 
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 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Superkarštas 100“ („100 Super Hot“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais 

ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

„Superkarštas 100“ („100 Super Hot“) lošimų automato ekrane matomi mygtukai:  

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 
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sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Šį mygtuką spustelėti taip pat 

galite spustelėję „X“ klavišą klaviatūroje. Lošimo 

režimu ir kol būgnai sukasi, mygtukas 

neaktyvus. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai, mygtukas 

„Mokėjimų lentelė“ neaktyvus. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu ir kol būgnai sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei 

spustelint šį mygtuką pelnomas laimėjimas, jis 

pridedamas prie lošėjo likučio ir tik tada lošimas 

išjungiamas. Lošėjas šio laimėjo suma jau nebegali 

lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 
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 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 



70 
 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.600 Žaidimas „Itin karštas 40“ („40 Burning Hot“) 

 
„Itin karštas 40“ („40 Burning Hot“)  – tai 5 būgnų ir 40 fiksuotų eilučių lošimų automatas. Lošime 

yra 11 simbolių, kurių vienas yra išsiplečiantis universalusis ir du yra „Scatter“ simboliai. Už visus 

laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas  iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,40 EUR arba 40 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 800 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 3000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

 

„Scatter“ laimėjimas:  

1) Kai „Scatter“ simbolis yra „doleris“:  

 ekrane 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių – iki 100 kreditų x bendra statymo suma: 

 ekrane 3 „Scatter“ simboliai – 3 kreditai x bendra statymo suma. 

 ekrane 4 „Scatter“ simboliai – 20 kreditų x bendra statymo suma. 

 ekrane 5 „Scatter“ simboliai – 100 kreditų x bendra statymo suma. 

2) Kai „Scatter“ simbolis yra „žvaigždė“:  

 ekrane 3 „Scatter“ simboliai – 20 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 
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 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymą galima pasirinkti spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje esančių 

mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodoma suma yra bendra visoms 40 eilučių, nes 

šio automato eilutės fiksuotos. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka 

statymą ir tuo pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, 

„V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias 

statymas, o spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna parinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Itin karštas 40“ („40 Burning Hot“)  ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 
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 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

Lošimų automato „Itin karštas 40“ („40 Burning Hot“)   ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Šį mygtuką spustelėti taip pat 

galite spustelėję „X“ klavišą klaviatūroje. Lošimo 

režimu ir kol būgnai sukasi, mygtukas 

neaktyvus. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 
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Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai, mygtukas 

„Mokėjimų lentelė“ neaktyvus. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu ir kol būgnai sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei 

spustelint šį mygtuką pelnomas laimėjimas, jis 

pridedamas prie lošėjo likučio ir tik tada lošimas 

išjungiamas. Lošėjas šio laimėjo suma jau nebegali 

lošti.  

 

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 
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suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.601 Žaidimas „Itin karštas 20“ („20 Burning Hot“) 

 
 „Itin karštas 20 („20 Burning Hot“) – tai 5 būgnų ir 20 fiksuotų eilučių lošimų automatas. Lošime 

yra 11 simbolių, iš kurių vienas yra išsiplečiantis universalusis ir du „Scatter“ simboliai. Už visus 

laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokama iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 3000 kreditų x statymo suma eilutėje. 
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„Scatter“ laimėjimas:  

1) Kai „Scatter“ simbolis yra „doleris“:  

 ekrane 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių – iki 100 kreditų x bendra statymo suma: 

 ekrane 3 „Scatter“ simboliai – 3 kreditai x bendra statymo suma; 

 ekrane 4 „Scatter“ simboliai – 20 kreditų x bendra statymo suma; 

 ekrane 5 „Scatter“ simboliai – 100 kreditų x bendra statymo suma; 

2) Kai „Scatter“ simbolis yra „žvaigždė“:  

 ekrane 3 „Scatter“ simboliai – 20 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymą galima pasirinkti spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje esančių 

mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodoma suma yra bendra visoms 20 eilučių, nes 

šio automato eilutės fiksuotos. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka 

statymą ir tuo pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, 

„V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias 

statymas, o spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna parinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 
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Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Itin karštas 20“ („20 Burning Hot“)  ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais 

ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

Lošimų automato „Itin karštas 20“  („20 Burning Hot“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Šį mygtuką spustelėti taip pat 

galite spustelėję „X“ klavišą klaviatūroje. Lošimo 

režimu ir kol būgnai sukasi, mygtukas 

neaktyvus. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 
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laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai, mygtukas 

„Mokėjimų lentelė“ neaktyvus. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu ir kol būgnai sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei 

spustelint šį mygtuką pelnomas laimėjimas, jis 

pridedamas prie lošėjo likučio ir tik tada lošimas 

išjungiamas. Lošėjas šio laimėjo suma jau nebegali 

lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 
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Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.602 Žaidimas „10 degančių širdžių“ („10 Burning Heart“) 
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„10 degančių širdžių“ („10 Burning Heart“) yra 5 būgnų ir 10 fiksuotų eilučių vaizdo lošimų 

automatas. Lošime yra 11 simbolių, kurių vienas yra išsiplečiantis universalusis, o 2 yra „Scatter“ 

simboliai. Už visus laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į 

dešinę. 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 10 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 200 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 5000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

„Scatter“ laimėjimas:  

1) Kai „Scatter“ simbolis yra „doleris“:  

 ekrane 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių – iki 100 kreditų x bendra statymo suma: 

 ekrane 3 „Scatter“ simboliai – 5 kreditai x bendra statymo suma; 

 ekrane 4 „Scatter“ simboliai – 20 kreditų x bendra statymo suma; 

 ekrane 5 „Scatter“ simboliai – 100 kreditų x bendra statymo suma. 

2) Kai „Scatter“ simbolis yra „žvaigždė“: 20 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymą galima pasirinkti spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje esančių 

mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodoma suma yra bendra visoms 10 eilučių, nes 

šio automato eilutės fiksuotos. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka 

statymą ir tuo pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, 

„V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias 

statymas, o spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 
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„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „10 degančių širdžių“ („10 Burning Heart“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / Kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais  

arba atvirkščiai; 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

Lošimų automato „10 degančių širdžių“ („10 Burning Heart“) ekrane matomi mygtukai: 

 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 
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Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Šį mygtuką spustelėti taip pat 

galite spustelėję „X“ klavišą klaviatūroje. Lošimo 

režimu ir kol būgnai sukasi, mygtukas 

neaktyvus. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti lošime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai, mygtukas 

„Mokėjimų lentelė“ neaktyvus. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu ir kol būgnai sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei 

spustelint šį mygtuką pelnomas laimėjimas, jis 

pridedamas prie lošėjo likučio ir tik tada lošimas 

išjungiamas. Lošėjas šio laimėjo suma jau nebegali 

lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 
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o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 
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Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.603 Žaidimas „5 degančios širdys“ („5 Burning Heart“) 

 
„5 degančios širdys“ („5 Burning Heart“) – 5 būgnų ir 5 fiksuotų eilučių vaizdo lošimų automatas. 

Žaidime yra 11 simbolių, kurių vienas yra išsiplečiantis universalusis, o  2 yra „Scatter“ simboliai. 

Už visus laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokama iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,15 EUR arba 5 kreditai; 

 Didžiausias statymas: 20,00 EUR arba 100 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,03, 0,05, 0,10 arba 0,20 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 5000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

 

„Scatter“ laimėjimas:  

1) Kai „Scatter“ simbolis yra „doleris“:  

 ekrane 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių – iki 100 kreditų x bendra statymo suma: 

 ekrane 3 „Scatter“ simboliai – 5 kreditai x bendra statymo suma; 

 ekrane 4 „Scatter“ simboliai – 20 kreditų x bendra statymo suma; 

 ekrane 5 „Scatter“ simboliai – 100 kreditų x bendra statymo suma; 

2) Kai „Scatter“ simbolis yra „žvaigždė“: 20 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymą galima pasirinkti spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje esančių 

mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodoma suma yra bendra visoms 5 eilučių, nes 

šio automato eilutės fiksuotos. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka 

statymą ir tuo pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, 

„V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias 

statymas, o spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 



84 
 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „5 degančios širdys“ („5 Burning Heart“)  ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais 

ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

Lošimų automato „5 degančios širdys“ („5 Burning Heart“)  ekrane matomi mygtukai: 

 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 
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sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamos žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Šį mygtuką spustelėti taip pat 

galite spustelėję „X“ klavišą klaviatūroje. Lošimo 

režimu ir kol būgnai sukasi, mygtukas 

neaktyvus. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai, mygtukas 

„Mokėjimų lentelė“ neaktyvus. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu ir kol būgnai sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei 

spustelint šį mygtuką pelnomas laimėjimas, jis 

pridedamas prie lošėjo likučio ir tik tada lošimas 

išjungiamas. Lošėjas šio laimėjo suma jau nebegali 

lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 
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 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 
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Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.604 Žaidimas „Papildomas ketveriukių pokeris“ („4 of a Kind Bonus Poker“) 

 
„Papildomas ketveriukių pokeris“ („4 of a Kind Bonus Poker“) vaizdo lošimas lošiamas su viena 

kortų kalade (52 kortomis). Lošimas susideda iš dviejų raundų. Išdalijamos penkios kortos. 

Kiekvieno raundo pabaigoje lošėjas gali pasirinkti, kurias kortas pasilikti. Lošėjas gali anuliuoti 

tam tikrų kortų pasirinkimą ir pasirinkti tas, kurias nori pasilikti. Nepasirinktos kortos dingsta. 

Antras raundas prasideda, kai pasirenkama, kurios kortos pasiliekamos. Nepasirinktos kortos 

pakeičiamos kitomis kortomis iš kaladės. Jei pasirodo laimingas derinys, antrojo raundo pabaigoje 

lošėjas laimi sumą už tą derinį. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 10,00 EUR (50 mažiausios nominalo vertės kreditų ir 5 didžiausios 

nominalo vertės kreditai); 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,20, 0,50, 1,00 arba 2,00 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas  800 kreditų x didžiausias statymas ir 250 kreditų x statymas. 

Kaip žaisti? 

 Nominalas (monetos vertė) rodoma ant nominalo mygtuko. Vertę galima pakeisti 

spustelint mygtuką ir pasirenkant bet kurią iš keturių nominalo verčių. 

 Statymas pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš 5 ekrano apačioje, viduryje esančių mygtukų. 

Lošėjui spustelėjus kurį nors iš šių mygtukų, tuo pat metu pasirenkamas statymas ir 

pradedamas lošimas. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, „N“ ir 

„M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o spustelėjus 

„V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna parinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 
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Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Žaidime „Papildomas ketveriukių pokeris“ („4 of a Kind Bonus Poker“)  ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais 

ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per šį lošimą laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

Lošimų automato „Papildomas ketveriukių pokeris“ („4 of a Kind Bonus Poker“) ekrane 

matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Dalyti 

Spustelėjus mygtuką „Dalyti“, pradedamos dalyti 

kortos ir mygtukas pavirsta į „Traukti“. Jei prieš tai 

buvo pelnytas laimėjimas, jis automatiškai pridedamas 

prie lošėjo likučio. Pradėti kortų dalijimą taip pat 

galima ir spustelėjus tarpelio klavišą (klaviatūroje).  

Pirmo raundo pabaigoje lošėjas kairiu pelės klavišu 

spusteli ir taip pasirenka kortas, kurias nori pasilikti. 

 

Traukti 

Spustelėjus mygtuką „Traukti“, pradedamos dalyti 

kortos iš antro raundo. Jei nepasirodo joks laimingas 

derinys, mygtukas pavirsta į „Dalyti“ mygtuką. Jei 

pasirodo laimingas derinys, jis pavirsta į „Atsiimti“ 
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mygtuką. Antrą lošimo raundą taip pat galima pradėti 

tarpelio klavišu. 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, sustoja didėjančios 

laimėjimo sumos animacija „Laimėjimų laukelyje“ ir 

parodoma bendra laimėjimų suma. Mygtukas pavirsta 

į „Dalyti“. Didėjančio laimėjimo animaciją taip pat 

galima sustabdyti spustelint tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką taip pat 

galima klaviatūros klavišu „X“. Šis mygtukas neveikia, 

kol kortos dalijamos arba kol žaidžiama. Spustelėjus šį 

mygtuką pasirodo keturi skirtingi mygtukai su 

skirtingomis vertėmis, iš kurių lošėjas gali pasirinkti 

jam tinkamą. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Greitis 

Šiuo mygtuku galima reguliuoti kortų dalijimo greitį. 

Renkamasi iš 3 greičių, kurie keičiasi, kai spustelimas 

mygtukas. Spustelėti šį mygtuką taip pat galima ir „.“ 

simboliu klaviatūroje. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Mygtukas 

neveikia, kai dalijamos kortos ir kai lošiama lošimo 

režimu. Jei spustelint šį mygtuką pelnomas laimėjimas, 

jis pridedamas prie lošėjo likučio ir tik tada lošimas 

išjungiamas. Lošėjas šio laimėjo suma jau nebegali 

lošti.  

Taisyklės: 
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 Išmokos nurodytos mokėjimų lentelėje. 

 Sugedus anuliuojami visi lošimai ir laimėjimai, o statymai grąžinami žaidėjui. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. Kai 

papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo lošiamas aktyvavus 

slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.  

 RYŠIO PRARADIMAS 

Per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą dingus ryšiui lošimas išsaugomas. 
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 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.605 Žaidimas „Du drakonai“ („2 Dragons“) 
 

„Du drakonai“  („2 Dragons“) – 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas. Žaidime yra 11 

simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas yra „Scatter“. Už visus laimingus derinius, 

išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 750 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 
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mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Lošimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna parinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Du drakonai“ („2 Dragons“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis arba kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais 

ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimą ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Du drakonai“ („2 Dragons“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 
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Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 
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pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Kai pasirodo laimingas derinys iš 3 „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama galimybė lošti 15 

nemokamų lošimų.  Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte 

FUNKCIJĄ.“ Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 

Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo 

pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų 

negalima sustabdyti. Jei per nemokamus sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių 

nemokamų sukimų pridedama dar 15. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą 

galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  Per 

nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 
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 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo pirminis statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.606 Žaidimas „Nuostabusis miškas“ („Majestic Forest“) 

 
„Nuostabusis miškas“ („Majestic Forest“) – tai 5 būgnų ir 10 eilučių vaizdo lošimų automatas. 

Lošime yra 10 simbolių, kurių vienas gali būti universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus 

derinius išmokama iš kairės į dešinę, išskyrus už „Scatter“ simbolių laimėjimus. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“ 
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 Mažiausias statymas: 0,02 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 200 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 5000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 
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Lošimų automato „Nuostabusis miškas“  („Majestic Forest“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 3, 5, 7 arba 10. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimo bei nemokamų sukimų režimus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Nuostabusis miškas“ („Majestic Forest“) ekrane matomi mygtukai: 

 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamos žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 
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ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti lošime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėju suteikiama 12 

nemokamų lošimų. Šių lošimų laimėjimai nėra dauginami, tačiau yra specialusis išsiplečiantis 

simbolis. Ekrane pasirodys pranešimas: „Norėdami pradėti lošimus, spustelėkite PRADĖTI“. 

Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Prasidėjus 

nemokamiems sukimams, iš įmanomų šio lošimo kortų (išskyrus universaliąsias ir „Scatter“) 

išrenkamas specialusis išsiplečiantis simbolis. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami 

sukimai. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai 

sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus sukimus 
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pasirodo specialusis išsiplečiantis simbolis, jis išsiplečia ir perdengia visas pozicijas ant būgnų. 

Šiuo atveju išmokama už visas aktyvias eilutes ant tų būgnų, ant kurių pasirodė išsiplečiantis 

simbolis. Prieš specialiajam simboliui išsiplečiant, išmokami visi kiti eilučių ir „Scatter“ 

laimėjimai. Per nemokamus sukimus universalusis simbolis nepakeičia specialiojo išsiplečiančio 

simbolio. Jei per nemokamus sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių lošimų 

pridedama dar 12 naujų. Per nemokamus sukimus pasirinktas specialusis išsiplečiantis simbolis 

naudojamas ir papildomuose nemokamuose sukimuose. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos 

laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo 

lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą.  

Pagrindinio prizo kortų lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto 

pagrindinio prizo lygis vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 
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aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.607 Žaidimas „Majų dvasia“ („Mayan Spirit“) 

 
„Majų dvasia“ („Mayan Spirit“) – tai 5 būgnų ir 40 eilučių lošimų automatas. Lošime yra 12 

simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus derinius, išskyrus 

„Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 800 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 
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 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Majų dvasia“ („Mayan Spirit“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai  Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 
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 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 10, 20, 30 arba 40. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimo bei nemokamų sukimų režimus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Majų dvasia“  („Mayan Spirit“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus „Pradėti“ mygtuką, būgnai pradeda suktis. 

Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis automatiškai 

pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų sukimą galite 

pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą (klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 
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Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

 „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 „Scatter“ simboliai, lošėjui suteikiama nuo 5 nemokamų 

lošimų be daugiklio. Ekrane pasirodys pranešimas: „Norėdami pradėti lošimus, spustelėkite 

PRADĖTI.“ Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 

Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu 

statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų 

negalima sustabdyti. Jei per nemokamus sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių 

nemokamų sukimų pridedama dar 5. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima 

naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus 

sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 
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o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 
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 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.608 Žaidimas „Sėkmės svirpimas“ („Lucky Buzz“) 

 
„Sėkmės svirpimas“ („Lucky Buzz“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime 

yra 12 simbolių, kurių vienas yra universalusis, vienas „Scatter“ ir vienas papildomų sukimų 

simbolis. Už visus laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokama iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna parinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 
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klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Sėkmės svirpimas“ („Lucky Buzz“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimo bei nemokamų sukimų režimus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Sėkmės svirpimas“ („Lucky Buzz“)  ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 
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animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti lošime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

 Taisyklės: 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 
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Kai pasirodo laimingas derinys iš 3 „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama galimybė lošti 3 

nemokamus lošimus. Ekrane pasirodys pranešimas: „Norėdami pradėti lošimus, spustelėkite 

PRADĖTI“. Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 

Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai. Per nemokamus sukimus už 

kiekvieną papildomą „Scatter“ simbolį, pasirodžiusį bet kur ant pirmo būgno, pelnomas 1 

papildomas nemokamas sukimas. Per pirmą nemokamą sukimą universalusis simbolis išsiplečia 

ant antro būgno ir visi jo simboliai, išskyrus papildomo sukimo simbolį, pavirsta universaliaisiais 

ir jais lieka iki nemokamų sukimų pabaigos. Jei po pirmojo nemokamo sukimo arba po visų 

papildomų nemokamų sukimų nepelnoma daugiau jokių papildomų nemokamų sukimų, 

universalusis simbolis išsiplečia ant trečio būgno ir visi jo simboliai, išskyrus papildomo sukimo 

simbolį, pavirsta universaliaisiais ir jais lieka iki nemokamų sukimų pabaigos. Jei nepelnoma jokių 

papildomų nemokamų sukimų arba pasibaigus visiems papildomiems nemokamiems sukimams, 

universalusis simbolis išsiplečia ant ketvirto būgno ir visi jo simboliai, išskyrus papildomo sukimo 

simbolį, pavirsta universaliaisiais ir jais lieka iki nemokamų sukimų pabaigos. Nemokami sukimai 

lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. 

Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą 

galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  Per 

nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 
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suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.609 Žaidimas „Kaip deimantas“ („Like a Diamond“) 

 
„Kaip deimantas“ („Like a Diamond“) – tai 5 būgnų ir 20 fiksuotų eilučių vaizdo lošimų automatas 

Lošime yra 9 simboliai, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus 

derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje; 

 „Scatter“ laimėjimas: 200 kreditų x bendra statymo suma. 
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Kaip žaisti? 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodoma suma yra bendra visoms 20 

eilučių, nes šio automato eilutės fiksuotos. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas 

pasirenka statymą ir tuo pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima 

spustelint „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas 

mažiausias statymas, o spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas 

ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna parinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

  „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 
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 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

Lošimų automato „Kaip deimantas“ („Like a Diamond“)  ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Šį mygtuką spustelėti taip pat 

galite spustelėję „X“ klavišą klaviatūroje. Lošimo 

režimu ir kol būgnai sukasi, mygtukas 

neaktyvus. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 
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Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai, mygtukas 

„Mokėjimų lentelė“ neaktyvus. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu ir kol būgnai sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei 

spustelint šį mygtuką pelnomas laimėjimas, jis 

pridedamas prie lošėjo likučio ir tik tada lošimas 

išjungiamas. Lošėjas šio laimėjo suma jau nebegali 

lošti. 

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Universalusis simbolis išsiplečia į kaimynines pozicijas iš universaliojo simbolio kairės ir 

dešinės. 

 Laimėjimai, išskyrus laimėjimus, pelnytus už „Scatter“ simbolius, išmokami po to, kai 

išsiplečia universalusis simbolis. Laimėjimai, pelnyti už „Scatter“ simbolius, išmokami 

prieš išsiplečiant universaliesiems simboliams. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 
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kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.610 Žaidimas „Legendinė Roma“ („Legendary Rome“) 
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„Legendinė Roma“ („Legendary Rome“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas 

Lošime yra 13 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas yra „Scatter“. Už visus laimingus 

derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokama iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,05 EUR arba 5 kreditai; 

 Didžiausias statymas: 10,00 EUR arba 100 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 10000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 
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Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Legendinė Roma“ („Legendary Rome“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimo bei nemokamų sukimų režimus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Legendinė Roma“ („Legendary Rome“) ekrane matomi mygtukai: 

 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 
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Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

 Išmokos nurodytos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Kai laimingoje mokėjimo eilutėje yra universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas. 

 Atvejais, kai vienoje laimingo derinio mokėjimo eilutėje yra daugiau nei vienas 

universalusis simbolis, laimėjimas padidinamas vieną kartą. 

 Atvejais, kai laimingą derinį sudaro tik universalieji simboliai, laimėjimas 

nedvigubinamas. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 
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 Sugedus anuliuojami visi lošimai ir laimėjimai. 

Nemokami sukimai 

Bet kur ant 1, 3 ir 5 būgnų atsiradus 3 „Scatter“ simboliams aktyvuojama tik nemokamų sukimų 

funkcija.  Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte 

FUNKCIJĄ“.   Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 

Lošėjas pasirenka vieną iš pateiktų dviejų pasirinkimų: 

1. 5 nemokami sukimai su atsitiktinai pasirinktu simboliu, kuris veiks kaip specialusis 

nemokamų sukimų simbolis; 

2. 10 nemokamų sukimų su atsitiktinai pasirinktu simboliu, kuris veiks kaip specialusis 

nemokamų sukimų simbolis. 

Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo 

pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų 

negalima sustabdyti. Nemokami sukimai lošiami su specialiu būgnų rinkiniu. Šie būgnai sudaryti 

iš pasirinkto specialaus simbolio ir tuščių simbolių pozicijų. Per nemokamus sukimus už kiekvieną 

„Scatter“ simbolį, pasirodžiusį bet kur ant 5 būgno, pelnomas 1 papildomas nemokamas sukimas, 

kuris pridedamas prie esamo nemokamų sukimų skaičiaus. Kai baigiasi nemokami lošimai, per 

juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo 

lentelėje).  

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  
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TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.611 Žaidimas „Keno visata“ („Keno Universe“) 

 
Lošime „Keno visata“ („Keno Universe“) lošėjas lentoje pasirenka iki 10 skaičių, nuo 1 iki 80.  

Per lošimus ištraukiama 20 skaičių. Laimėjimai išmokami pagal mokėjimų lentelę ir sutapimus 

tarp lošėjo pasirinkimų ir ištrauktų skaičių. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,10 EUR arba 1 kreditas; 
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 Didžiausias statymas: 10,00 EUR arba 10 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,10, 0,20, 0,50 arba 1,00 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 10000 kreditų x statymo suma. 

Kaip žaisti? 

 Nominalas (monetos vertė) rodoma ant nominalo mygtuko. Vertę galima pakeisti 

spustelint mygtuką ir pasirenkant bet kurią iš keturių nominalo verčių. 

 Galioja tik tie statymai, kai lentoje pasirenkami bent du skaičiai. Statymas pasirenkamas 

spustelėjus bet kurį iš 5 ekrano apačios viduryje esančių mygtukų. Lošėjui spustelėjus 

veikiantį statymo mygtuką, tuo pat metu pasirenkamas statymas ir pradedamas lošimas. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma. Žaidimas 

pradedamas, tik kai lošėjas antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. Aktyvuoti šiuos mygtukus 

galima spustelint „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ 

pastatomas mažiausias statymas, o spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis 

didesnis statymas ir taip toliau. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

  „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per šį lošimą laimėta suma; 
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 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

Lošimų automato „Keno visata“ („Keno Universe“)  ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus „Pradėti“ mygtuką, ištraukiama 20 

skaičių. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Traukimą 

taip pat galima pradėti iš spustelėjus tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, sustoja didėjančios 

laimėjimo sumos animacija laimėjimų laukelyje ir 

parodoma bendra laimėjimų suma. Mygtukas pavirsta 

į „Dalinti“ mygtuką. Didėjančio laimėjimo animaciją 

taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsitiktinis 

pasirinkimas 

Spustelėjus šį mygtuką, lentoje pasirenkami 

atsitiktiniai skaičiai. Pasirinkimų skaičius priklauso 

nuo to, kiek skaičių buvo pasirinkta prieš tai. Jei 

laimima, spustelėjus mygtuką laimėjimo suma 

pridedama prie lošėjo likučio. Lošėjas šios sumos 

negali naudoti lošime. 

 

Ištrinti 

Spustelėjus šį mygtuką, visi pasirinkimai lentoje 

pašalinami. Jei laimima, spustelėjus mygtuką 

laimėjimo suma pridedama prie lošėjo likučio. Lošėjas 

šios sumos negali naudoti lošime. 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką taip pat 

galima klaviatūros klavišu „X“. Šis mygtukas neveikia, 

kol traukiami skaičiai, o taip pat ir lošimo režimu. 

Spustelėjus šį mygtuką pasirodo keturi skirtingi 

mygtukai su skirtingomis vertėmis, iš kurių lošėjas gali 

pasirinkti jam tinkamą. Konkrečią vertę taip galite 

pasirinkti spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, 

„V“, „B“ ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 
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sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti lošime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Šis 

mygtukas neveikia, kol traukiami skaičiai, o taip pat ir 

lošimo režimu. Jei spustelint šį mygtuką pelnomas 

laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo likučio ir tik tada 

lošimas išjungiamas. Lošėjas šio laimėjo suma jau 

nebegali lošti.  

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą.  Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo 

dalį.  Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 
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papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Tada lošėjui parodomas „Atsiimti“ mygtukas, kurį 

spustelėjus baigiamas pagrindinio prizo papildomas kortų lošimas, o papildomo lošimo laimėjimai 

pridedami prie lošėjo likučio.  Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo 

kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti 

aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo 

kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas 

pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.612 Žaidimas „Kašmyro auksas“ („Kashmir Gold“) 

 
 „Kašmyro auksas“ („Kashmir Gold“)  – tai 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime 

yra 11 simbolių, kurių vienas yra universalusis, vienas papildomas universalusis ir vienas 

„Scatter“. Už visus laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, išmokama iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 5000 kreditų x statymo suma eilutėje; 

 „Scatter“ laimėjimas: iki 250 kreditų x bendra statymo suma. 



123 
 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Kašmyro auksas“ („Kashmir Gold“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais 

  ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 
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 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimo bei nemokamų sukimų režimus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Kašmyro auksas“ ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per  

ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 
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laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15 

nemokamų lošimų. Tų lošimų laimėjimai padauginami iš 3 (x3). Ekrane pasirodys pranešimas: 

„Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ“. Lošėjas gali pradėti lošimus 

spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi 

nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais 

lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus 

sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių lošimų pridedama dar 15 naujų. Kai 

baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba 

lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 
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Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas  – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimą 

negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet kuriuo 

mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 
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Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.613 Žaidimas „Kengūrų šalis“ („Kangaroo Land“) 

 
„Kengūrų šalis“ („Kangaroo Land“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime 

yra 13 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas yra „Scatter“. Už visus laimingus derinius, 

išskyrus „Scatter“, išmokama iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje; 

 „Scatter“ laimėjimas: 100 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 
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Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

  „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimą bei nemokamų sukimų režimus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Kengūrų šalis“ ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 
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sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 
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  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15 

nemokamų lošimų be daugiklio.  Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad 

įjungtumėte FUNKCIJĄ.“  Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką 

„PRADĖTI“. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai.  Jei per nemokamus 

sukimus vienas arba daugiau būgnų yra visiškai pripildomi universaliaisiais simboliais, tokie 

būgnai sulaikomi, o lošėjas laimi pakartotinį nemokamą sukimą būgnų, kurie nepripildyti 

universaliaisiais simboliais. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, 

kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per 

nemokamus sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių lošimų pridedama dar 15 

naujų. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma 

mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  Per nemokamus sukimus naudojami kiti 

būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro.  

 

TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 



131 
 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.614 Žaidimas „Džokerio pokeris“ („Joker Poker“) 

 
„Džokerio pokeris“ („Joker Poker“) – pokerio vaizdo lošimas, lošiamas su viena kortų kalade (52 

kortos + džokeris). Lošimas susideda iš dviejų raundų. Išdalijamos penkios kortos. Kiekvieno 

raundo pabaigoje lošėjas gali pasirinkti, kurias kortas pasilikti. Lošėjas gali anuliuoti tam tikrų 

kortų pasirinkimą ir pasirinkti tas, kurias nori pasilikti. Nepasirinktos kortos dingsta. Antras 

raundas prasideda, kai pasirenkama, kurios kortos pasiliekamos. Nepasirinktos kortos pakeičiamos 

kitomis kortomis iš kaladės. Jei pasirodo laimingas derinys, antrojo raundo pabaigoje lošėjas laimi 

sumą už tą derinį. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 1 kreditas; 
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 Didžiausias statymas: 10,00 EUR (50 mažiausios nominalo vertės kreditų ir 5 didžiausios 

nominalo vertės kreditai); 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,20, 0,50, 1,00 arba 2,00 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas  950 kreditų x didžiausias statymas ir 500 kreditų x statymas.  

Kaip žaisti? 

 Nominalas (monetos vertė) rodoma ant nominalo mygtuko. Vertę galima pakeisti 

spustelint mygtuką ir pasirenkant bet kurią iš keturių nominalo verčių. 

 Statymas pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš 5 ekrano apačios viduryje esančių mygtukų. 

Lošėjui spustelėjus kurį nors iš šių mygtukų, tuo pat metu pasirenkamas statymas ir 

pradedamas lošimas. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, „N“ ir 

„M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o spustelėjus 

„V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna parinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

  „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per šį lošimą laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 
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„Džokerio pokeris“ lošimo ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Dalyti 

Spustelėjus mygtuką „Dalyti“, pradedamos dalyti 

kortos ir mygtukas pavirsta į „Traukti“. Jei prieš tai 

buvo pelnytas laimėjimas, jis automatiškai pridedamas 

prie lošėjo likučio. Pradėti kortų dalijimą taip pat 

galima ir spustelėjus tarpelio klavišą (klaviatūroje).  

Pirmo raundo pabaigoje lošėjas kairiu pelės klavišu 

spusteli ir taip pasirenka kortas, kurias nori pasilikti. 

 

Traukti 

Spustelėjus mygtuką „Traukti“, pradedamos dalyti 

kortos iš antro raundo. Jei nepasirodo joks laimingas 

derinys, mygtukas pavirsta į „Dalyti“ mygtuką. Jei 

pasirodo laimingas derinys, jis pavirsta į „Atsiimti“ 

mygtuką. Antrą lošimo raundą taip pat galima pradėti 

tarpelio klavišu. 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, sustoja didėjančios 

laimėjimo sumos animacija „Laimėjimų laukelyje“ ir 

parodoma bendra laimėjimų suma. Mygtukas pavirsta 

į „Dalyti“. Didėjančio laimėjimo animaciją taip pat 

galima sustabdyti spustelint tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką taip pat 

galima klaviatūros klavišu „X“. Šis mygtukas neveikia, 

kol kortos dalijamos arba kol lošiama lošimu. 

Spustelėjus šį mygtuką pasirodo keturi skirtingi 

mygtukai su skirtingomis vertėmis, iš kurių lošėjas gali 

pasirinkti jam tinkamą. Konkrečią vertę taip galite 

pasirinkti spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, 

„V“, „B“ ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 
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Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Greitis 

Šiuo mygtuku galima reguliuoti kortų dalijimo greitį. 

Renkamasi iš 3 greičių, kurie keičiasi, kai spustelimas 

mygtukas. Spustelėti šį mygtuką taip pat galima ir „.“ 

simboliu klaviatūroje. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Mygtukas 

neveikia, kai dalijamos kortos ir kai lošiama lošimo 

režimu. Jei spustelint šį mygtuką pelnomas laimėjimas, 

jis pridedamas prie lošėjo likučio ir tik tada lošimas 

išjungiamas. Lošėjas šio laimėjo suma jau nebegali 

lošti.  

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. Kai 

papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo lošiamas aktyvavus 

slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 
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papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.   

 RYŠIO PRARADIMAS 

Per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą dingus ryšiui lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.615 Žaidimas „Berneliai arba dar geriau“ („Jacks or Better“) 

 
 „Berneliai arba dar geriau“ („Jacks or Better“) kortų lošimas, lošiamas su viena kortų kalade (52 

kortomis). Lošimas susideda iš dviejų raundų. Išdalijamos penkios kortos. Kiekvieno raundo 

pabaigoje lošėjas gali pasirinkti, kurias kortas pasilikti. Nepasirinktos kortos dingsta. Antras 

raundas prasideda, kai pasirenkama, kurios kortos pasiliekamos. Nepasirinktos kortos pakeičiamos 

kitomis kortomis iš kaladės. Jei pasirodo laimingas derinys, antrojo raundo pabaigoje lošėjas laimi 

sumą už tą derinį. 

  

 Gamintojas: EGT Interacitve Ltd; 

 Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 10,00 EUR (50 mažiausios nominalo vertės kreditų ir 5 didžiausios 

nominalo vertės kreditai); 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,20, 0,50, 1,00 arba 2,00 EUR; 
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 Didžiausias laimėjimas: 800 kreditų x didžiausias statymas ir 250 kreditų x statymas. 

Kaip žaisti? 

 Nominalas (monetos vertė) rodoma ant nominalo mygtuko. Vertę galima pakeisti 

spustelint mygtuką ir pasirenkant bet kurią iš keturių nominalo verčių. 

 Statymas pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš 5 ekrano apačios viduryje esančių mygtukų. 

Lošėjui spustelėjus kurį nors iš šių mygtukų, tuo pat metu pasirenkamas statymas ir 

pradedamas lošimas. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, „N“ ir 

„M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o spustelėjus 

„V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

  „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra eilučių laimėjimų suma. Jei, kol dar 

rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas „Atsiimti“, animacija 

sustabdoma ir parodoma per šį lošimą laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

„Berneliai arba dar geriau“ lošimo ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 
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Dalyti 

Spustelėjus mygtuką „Dalyti“, pradedamos dalyti 

kortos ir mygtukas pavirsta į „Traukti“. Jei prieš tai 

buvo pelnytas laimėjimas, jis automatiškai pridedamas 

prie lošėjo likučio. Pradėti kortų dalijimą taip pat 

galima ir spustelėjus tarpelio klavišą (klaviatūroje).  

Pirmo raundo pabaigoje lošėjas kairiu pelės klavišu 

spusteli ir taip pasirenka kortas, kurias nori pasilikti. 

 

Traukti 

Spustelėjus mygtuką „Traukti“, pradedamos dalyti 

kortos iš antro raundo. Jei nepasirodo joks laimingas 

derinys, mygtukas pavirsta į „Dalyti“ mygtuką. Jei 

pasirodo laimingas derinys, jis pavirsta į „Atsiimti“ 

mygtuką. Antrą lošimo raundą taip pat galima pradėti 

tarpelio klavišu. 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, sustoja didėjančios 

laimėjimo sumos animacija „Laimėjimų laukelyje“ ir 

parodoma bendra laimėjimų suma. Mygtukas pavirsta 

į „Dalyti“. Didėjančio laimėjimo animaciją taip pat 

galima sustabdyti spustelint tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką taip pat 

galima klaviatūros klavišu „X“. Šis mygtukas neveikia, 

kol kortos dalijamos arba kol lošiama lošimu. 

Spustelėjus šį mygtuką pasirodo keturi skirtingi 

mygtukai su skirtingomis vertėmis, iš kurių lošėjas gali 

pasirinkti jam tinkamą. Konkrečią vertę taip galite 

pasirinkti spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, 

„V“, „B“ ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 
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Greitis 

Šiuo mygtuku galima reguliuoti kortų dalijimo greitį. 

Renkamasi iš 3 greičių, kurie keičiasi, kai spustelimas 

mygtukas. Spustelėti šį mygtuką taip pat galima ir „.“ 

simboliu klaviatūroje. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Mygtukas 

neveikia, kai dalijamos kortos ir kai lošiama lošimo 

režimu. Jei spustelint šį mygtuką pelnomas laimėjimas, 

jis pridedamas prie lošėjo likučio ir tik tada lošimas 

išjungiamas. Lošėjas šio laimėjo suma jau nebegali 

lošti.  

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI– 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. Kai 

papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo lošiamas aktyvavus 

slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 
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kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.  

 RYŠIO PRARADIMAS 

Per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą dingus ryšiui lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.616 Žaidimas „Inkų auksas II“ („Inca Gold II“) 

 
 „Inkų auksas II“ („Inca Gold II“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime yra 

11 simbolių, kurių vienas yra išsiplečiantis universalusis ir vienas „Scatter“.  Už visus laimingus 

derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje; 

 „Scatter“ laimėjimas:  250 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 
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 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

  „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 
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 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimo bei nemokamų sukimų režimus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Inkų auksas II“ (Inca Gold II“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 
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Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15 

nemokamų lošimų. Tų lošimų laimėjimai padauginami iš 3 (x3).  Ekrane pasirodys pranešimas: 

„Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“  Lošėjas gali pradėti lošimus 

spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi 

nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais 

lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus 

sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių lošimų pridedama dar 15 naujų. Kai 

baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti žaidime (jei suma mažesnė arba 

lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 
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o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 
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Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.617 Žaidimas „Imperiniai karai“ („Imperial Wars“) 

 
„Imperiniai karai“ („Imperial Wars“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime 

yra 12 simbolių, kurių vienas yra universalusis, vienas papildomas universalusis ir vienas 

„Scatter“. Už visus laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokama iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 2000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 
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Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

  „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimo bei nemokamų sukimų režimus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Imperiniai karai“ („Imperial Wars“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 
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Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už didesnio 

laimėjimo derinį. 
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 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 2 arba 3 „Scatter“ simboliai, lošėju suteikiami 3 arba 5 

nemokami lošimai be daugiklio. Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad 

įjungtumėte FUNKCIJĄ.“  Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką 

„PRADĖTI“. 

Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo 

pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų 

negalima sustabdyti. Nemokamų sukimų pradžioje, juos aktyvavę „Scatter“ simboliai pavirsta 

universaliaisiais simboliais ir išsiplečia užimdami visas to paties būgno pozicijas. Jei ant 5 būgno 

pasirodo papildomo sukimo simbolis, lošėjas laimi 1 naują nemokamą sukimą, kuris pridedamas 

prie esamo nemokamų sukimų skaičiaus. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą 

galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  Per 

nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 
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Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.618 Žaidimas „Helovinas“ („Halloween“) 

 
„Helovinas“ („Halloween“) - tai 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime yra 13 

simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus derinius, išskyrus 

„Scatter“, išmokama iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 
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 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

 Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti 

tai raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų 

skaičius. Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją 

padvigubintų. Po užrašu „Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei 

atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. 

Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ 

galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus „Juoda“ arba „Raudona“, korta 

ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. Istorijoje rodomos penkios 

paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje atsiranda 

nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki kol lošėjas 

neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio „Laimėjimai“ 

suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei 

lošėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta 

lošimo stalas. Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. 

Mokėjimų lentelėje nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo 

raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Helovinas“ ekrane matomi laukeliai: 
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 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimo bei nemokamų sukimų režimus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Helovinas“ („Halloween“)  ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per l 

 ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 
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sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošime 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Papildomi universalieji simboliai paverčia visus A, K, Q ir J simbolius į universaliuosius. 

 Jei papildomas universalusis simbolis pasirodo ant 5 būgno, visi laimėjimai išmokami po 

to, kai A, K, Q ir J simboliai pakeičiami į universaliuosius. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Kai pasirodo laimingas derinys iš 3 „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama galimybė lošti 10 

nemokamų lošimų. Tų lošimų laimėjimai dauginami iš dviejų (x2). Ekrane pasirodys pranešimas: 

„Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“ Lošėjas gali pradėti lošimus 

spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi 

nemokami sukimai. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais 

lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus 

sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių nemokamų sukimų pridedama dar 10. Kai 
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baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošti (jei suma mažesnė arba lygi 

sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 
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Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.619 Žaidimas „Didžioji imperija“ („Great Empire“) 

 
„Didžioji imperija“ („Great Empire“) – tai 5 būgnų ir 10 eilučių vaizdo lošimų automatas. Žaidime 

yra 11 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus derinius, 

išskyrus „Scatter“, išmokama iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 10 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 200 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 
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 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Didžioji imperija“ ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 3, 5, 7 arba 10. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimo bei nemokamų sukimų režimus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 
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Lošimų automato „Didžioji imperija“  („Great Empire“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 
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Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režime, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai sukasi, 

mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Kai pasirodo 3 „Scatter“ simboliai, aktyvuojami nemokami lošimai.  Ekrane pasirodys 

pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“  Lošėjas gali pradėti lošimus 

spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Pasirodo A ekranas su trimis galimais 

pasirinkimais: 

1. 5 nemokami sukimai 1, 3 ir 5 būgnais, kurių pozicijos pripildytos universaliaisiais 

simboliais; 

2. 10 nemokamų sukimų 2 ir 4 būgnais, kurių pozicijos pripildytos universaliaisiais 

simboliais; 

3. 15 nemokamų sukimų 3 būgnu, kurio pozicijos pripildytos universaliaisiais simboliais. 

Pasirinkus vieną pasirinkimą, būgnai automatiškai pradeda suktis, iki kol baigiasi nemokami 

sukimai. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai 

sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Kai baigiasi nemokami lošimai, 

per juos laimėtą sumą galima naudoti žaidime (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai 

mokėjimo lentelėje).  Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI– 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 
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o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 
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Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.620 Žaidimas „Didis nuotykis“ („Great Adventure“) 

 
„Didis nuotykis“ („Great Adventure“) – tai 5 būgnų ir 25 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime 

yra 9 simboliai, kurių vienas yra „Scatter“. Už visus laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, 

išmokama iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 50,00 EUR arba 500 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje; 

 „Scatter“ laimėjimas: nuo 2 kreditų iki 50 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 
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raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Didis nuotykis“ („Great Adventure“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 20 arba 25. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimo bei nemokamų sukimų režimus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Didis nuotykis“ („Great Adventure“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 
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Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 
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 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 

nemokamų lošimų. Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte 

FUNKCIJĄ.“ Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 

Ekrane pasirodo 5 statulų pasirinkimai. Lošėjas gali pelnyti nuo 3 iki 10 nemokamų sukimų ir nuo 

1 iki 3 universaliųjų simbolių. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai. 

Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo 

aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus sukimus pasirodo dar 3 

arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjas pelno papildomų nemokamų sukimų. Ši funkcija įsijungs 

po esamos. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma 

mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti 

būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI– 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 
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 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.621 Žaidimas „Kleopatros grakštumas“ („Grace of Cleopatra“) 

 
„Kleopatros grakštumas“ („Grace of Cleopatra“) – tai 5 būgnų ir 10 eilučių vaizdo lošimų 

automatas. Lošime yra 10 simbolių, kurių vienas yra universalusis, o vienas „Scatter“. Už visus 

laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, išmokama iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 
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 Mažiausias statymas: 0,02 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 200 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 5000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 



164 
 

Lošimų automato „Kleopatros grakštumas“ ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 3, 5, 7 arba 10. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimo bei nemokamų sukimų režimus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Kleopatros grakštumas“ („Grace of Cleopatra“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

žaidimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 
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mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Žaidimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 10 

nemokamų lošimų. Šių lošimų laimėjimai nėra dauginami, tačiau yra specialusis išsiplečiantis 

simbolis. Ekrane pasirodys pranešimas: „Norėdami pradėti lošimus, spustelėkite PRADĖTI.“ 

Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Prasidėjus 

nemokamiems sukimams, iš įmanomų šio lošimo kortų (išskyrus universaliąsias ir „Scatter“) 

išrenkamas specialusis išsiplečiantis simbolis. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami 

sukimai. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai 

sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus sukimus 

pasirodo specialusis išsiplečiantis simbolis, jis išsiplečia ir perdengia visas pozicijas ant būgnų. 
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Šiuo atveju išmokama už visas aktyvias eilutes ant tų būgnų, ant kurių pasirodė išsiplečiantis 

simbolis. Prieš specialiajam simboliui išsiplečiant, išmokami visi kiti eilučių ir „Scatter“ 

laimėjimai. Per nemokamus sukimus universalusis simbolis nepakeičia specialiojo išsiplečiančio 

simbolio. Jei per nemokamus sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių lošimų 

pridedama dar 10 naujų. Per nemokamus sukimus pasirinktas specialusis išsiplečiantis simbolis 

naudojamas ir papildomuose nemokamuose sukimuose. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos 

laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo 

lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI– 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per  lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 



167 
 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.622 Žaidimas „Aukso dulkės“ („Gold Dust“) 

 
„Aukso dulkės“ („Gold Dust“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime yra 13 

simbolių, kurių vienas yra universalusis, vienas „Scatter“ ir vienas papildomas simbolis.  Už visus 

laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 
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 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Aukso dulkės“ („Gold Dust“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 
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 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimo, papildomo dinamito lošimo ir nemokamų sukimų 

režimus. Atvejais, kai keičiant eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie 

lošėjo likučio, ir lošėjui nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Aukso dulkės“ („Gold Dust“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia, kol 

sukasi būgnai, o taip pat ir per lošimo, papildomo 

dinamito lošimo ir nemokamų sukimų 

režimus. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 
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Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir per papildomą 

dinamito lošimą, mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Šis 

mygtukas neveikia, kol sukasi būgnai, o taip pat ir per 

lošimo, papildomo dinamito lošimo ir nemokamų 

sukimų režimus. Jei spustelint šį mygtuką pelnomas 

laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo likučio ir tik tada 

lošimas išjungiamas. Lošėjas šio laimėjo suma jau 

nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai ir papildomas dinamito lošimas 

 NEMOKAMI SUKIMAI 

Kai vienu metu pasirodo 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, pelnoma nemokamų sukimų.  Ekrane 

pasirodys pranešimas: „Norėdami pradėti lošimus, spustelėkite PRADĖTI.“  Lošėjas gali pradėti 

lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Lošėjas pasirenka vieną iš trijų 

ekrane rodomų pasirinkimų, kurie slepia tam tikrą nemokamų sukimų skaičių. Skaičių 

pasirinkimai yra tarp 5 ir 20 nemokamų sukimų. Trimis „Scatter“ simboliais lošėjas gali laimėti 

nuo 5 iki 15 nemokamų sukimų, su keturiais „Scatter“ simboliais – nuo 8 iki 18, o su penkiais – 

nuo 10 iki 20 nemokamų sukimų.  Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami 

sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai 

sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei vėl pelnoma nemokamų 

sukimų, prie esamų nemokamų sukimų pridedamas toks jų skaičius, kiek buvo pelnyta iš pat 

pradžių. Didžiausias nemokamų sukimų skaičius, kokį galima pasiekti, yra 50. Jei pasiekus šį 

skaičių pasirodo 3 „Scatter“ simboliai, nepridedami jokie nemokami sukimai. Nemokamų sukimų 

daugiklis iš pradžių būna x1 ir su kiekvienu nemokamu sukimu didėja vienetu. Daugiklis gali 

padidėti iki x50. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei 

suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  
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 PAPILDOMAS DINAMITO LOŠIMAS 

Kai per pagrindinį lošimą aktyvioje mokėjimo eilutėje, ant 1, 2 ar 3 būgnų, pasirodo 3 papildomi 

simboliai, pelnomas tik papildomas dinamito lošimas. Papildomame dinamito lošime yra 4 lygiai. 

Kiekviename lygyje lošėjas renkasi iš „Scatter“ simbolių ir renka atitinkamus apdovanojimus 

pagal lygių mokėjimo lentelę. Kiekviename lygyje gali pasirodyti daugiklio simbolis, kuris 

padaugina bendrą lygio laimėjimų sumą: 

 - 1 lygyje – x2; 

 - 2 lygyje – x2 arba x3; 

 - 3 lygyje – nuo x2 iki x4; 

 - 4 lygyje – nuo x2 iki x10; 

Bet kuriame iš 4 lygių pasirodžius dviems „STOP“ simboliams , baigiasi papildomas dinamito 

lošimas, o lošėjui išmokami surinkti laimėjimai pagal atitinkamą mokėjimų lentelę. Bet kuriame 

iš pirmų trijų lygių pasirodžius 2 bronzos arba 3 sidabro, arba 4 aukso simboliams, lošėjui 

išmokami atitinkami laimėjimai pagal mokėjimų lentelę, o lošimas tęsiamas kitame lygyje. 

Ketvirtame lygyje pasirodžius 2 bronzos arba 3 sidabro, arba 4 aukso simboliams, baigiasi 

papildomas dinamito lošimas, o lošėjui išmokami atitinkami laimėjimai pagal mokėjimų lentelę. 

Per nemokamus sukimus negali būti dar kartą aktyvuojamas papildomas dinamito lošimas. 

Papildomas dinamito lošimas lošiamas tuo pačiu statymu, kokiu lošta, kai lošimas buvo 

aktyvuotas. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI– 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 
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kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Lošimo 

raunde negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.623 Žaidimas „Genialusis Leonardas“ („Genius of Leonardo“) 
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„Genialusis Leonardas“ („Genius of Leonardo“) – tai 5 būgnų ir 30 eilučių vaizdo lošimų 

automatas. Lošime yra 12 simbolių, kurių vienas yra išsiplečiantis universalusis ir vienas „Scatter“. 

Už visus laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 600 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 
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neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Genialusis Leonardas“  („Genius of Leonardo“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 20 arba 30. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimo bei nemokamų sukimų režimus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Genialusis Leonardas“ („Genius of Leonardo“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 
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Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 „Scatter“ simboliai, lošėjui suteikiama nuo 5 iki 50 

nemokamų lošimų.  Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte 

FUNKCIJĄ.“  Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 
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Lošėjas renkasi iš „Scatter“ simbolių ir renka kreditus, kol randa „AKTYVUOK NEMOKAMUS 

SUKIMUS“ simbolį. Tada baigiasi rinkimasis ir pradedami nemokami sukimai. Surinkti kreditai 

padauginami iš bendros statymo sumos ir pridedami prie esamo lošimo laimėjimo. Būgnai sukasi 

automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir 

eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima 

sustabdyti. Jei per nemokamus sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie nemokamų sukimų 

skaičiaus pridedamas toks pats skaičius nemokamų sukimų, kaip pelnyta prieš tai. Kai baigiasi 

nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi 

sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI– 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. 

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 
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Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.624 Žaidimas „Vaisių karalystė“ („Fruits Kingdom“) 

 
„Vaisių karalystė“ („Fruits Kingdom“) – tai 5 būgnų ir 10 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime 

yra 13 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus derinius, 

išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,02 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 200 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 10000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 
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 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Vaisių karalystė“ („Fruits Kingdom“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 
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 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 3, 5, 7 arba 10. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimo bei nemokamų sukimų režimus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Vaisių karalystė“ („Fruits Kingdom“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 



180 
 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti. Spustelėti šį mygtuką 

taip pat galima ir spustelint „,“ simbolio klavišą 

klaviatūroje. 

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Kai laimingoje mokėjimo eilutėje yra universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas. 

 Atvejais, kai vienoje laimingo derinio mokėjimo eilutėje yra daugiau nei vienas 

universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas vieną kartą. 

 Atvejais, kai laimingą derinį sudaro tik universalieji simboliai, laimėjimas 

nedvigubinamas. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15 

nemokamų lošimų. Tų lošimų laimėjimai padauginami iš 3 (x3). Ekrane pasirodys pranešimas: 

„Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“ Lošėjas gali pradėti lošimus 

spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi 

nemokami sukimai. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais 

lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus 

sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių lošimų pridedama dar 15 naujų. Kai 
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baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba 

lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI– 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 
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Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.625 Žaidimas „Fortūnos kerai“ („Fortune Spells“) 

 
„Fortūnos kerai“ („Fortune Spells“) – tai 5 būgnų ir 10 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime 

yra 10 simbolių, kurių vienas gali būti universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus 

derinius laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus už „Scatter“ simbolių laimėjimus. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“ 

 Mažiausias statymas: 0,02 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 200 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 5000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 
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 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Fortūnos kerai“ („Fortune Spells“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 3, 5, 7 arba 10. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimo bei nemokamų sukimų režimus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 
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Lošimų automato „Fortūnos kerai“ („Fortune Spells“)  ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 
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Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėju suteikiama 12 

nemokamų lošimų. Šių lošimų laimėjimai nėra dauginami, tačiau yra specialusis išsiplečiantis 

simbolis. 

Ekrane pasirodys pranešimas: „Norėdami pradėti lošimus, spustelėkite PRADĖTI.“ Lošėjas gali 

pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Prasidėjus nemokamiems 

sukimams, iš įmanomų šio lošimo kortų (išskyrus universaliąsias ir „Scatter“) išrenkamas 

specialusis išsiplečiantis simbolis. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai. 

Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo 

aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus sukimus pasirodo 

specialusis išsiplečiantis simbolis, jis išsiplečia ir perdengia visas pozicijas ant būgnų. Šiuo atveju 

išmokama už visas aktyvias eilutes ant tų būgnų, ant kurių pasirodė išsiplečiantis simbolis. Prieš 

specialiajam simboliui išsiplečiant, išmokami visi kiti eilučių ir „Scatter“ laimėjimai. Per 

nemokamus sukimus universalusis simbolis nepakeičia specialiojo išsiplečiančio simbolio. Jei per 

nemokamus sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių lošimų pridedama dar 12 

naujų. Per nemokamus sukimus pasirinktas specialusis išsiplečiantis simbolis naudojamas ir 

papildomuose nemokamuose sukimuose. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą 

galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per 

nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 
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o BŪGNAI– 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 
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 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.626 Žaidimas „Pasakų šalis“ („Wonderheart“) 

„Pasakų šalis“ (Wonderheart“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime yra 12 

simbolių, kurių vienas yra universalusis, vienas „Scatter“ ir vienas dvigubas universalusis. Už 

visus laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“ 

 Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 20000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 
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Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Pasakų šalis“ („Wonderheart“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Pasakų šalis“  („Wonderheart“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 
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sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 
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  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Kai pasirodo laimingas derinys iš 3 „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama galimybė lošti 7 

nemokamus lošimus. Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte 

FUNKCIJĄ.“  Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 

Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo 

pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų 

negalima sustabdyti. Jei per nemokamus sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių 

nemokamų sukimų pridedama dar 7. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima 

naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  Per nemokamus 

sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 
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 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.627 Žaidimas „Stebuklingasis miškas“ („Wonder Tree“) 

 
„Stebuklingasis miškas“ („Wonder Tree“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių lošimų automatas. Lošime 

yra 11 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus derinius, 

išskyrus „Scatter“, laimėjimas išmokamas iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 
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 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 50000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 
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Lošimų automato „Stebuklingasis miškas“ („Wonder Tree“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Stebuklingasis miškas“ („Wonder Tree“)  ekrane matomi laukeliai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 
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mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Kai pasirodo laimingas derinys iš 3 „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama galimybė lošti 12 

nemokamų lošimų. Tų lošimų laimėjimai padauginami iš 3 (x3).  Ekrane pasirodys pranešimas: 

„Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“  Lošėjas gali pradėti lošimus 

spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“.  Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi 

nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais 

lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti.  Nemokamų sukimų negalima sustabdyti.  Per nemokamus 

sukimus laimėjimai, pelnomi už 5 universaliuosius simbolius, nedauginami iš nemokamų sukimų 

daugiklio.  Už kiekvieną „Scatter“ simbolį, pasirodžiusį per nemokamus sukimus bet kur ant 2, 3 

ir 4 būgno, išmokami 2 papildomi nemokami sukimai, kurie pridedami prie esamo nemokamų 
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sukimų skaičiaus.  Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime 

(jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  Per nemokamus sukimus 

naudojami kiti būgnai.  

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 
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Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.628 Žaidimas „Raganų burtai“ („Witches‘ Charm“) 

 
„Raganų burtai“ („Witches‘ Charm“) – tai 5 būgnų ir 15 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime 

yra 13 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus derinius, 

išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 300 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR;  

 Didžiausias laimėjimas 10000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 
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 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Raganų burtai“ („Witches‘ Charm“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 7, 10 arba 15. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 
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Lošimų automato „Raganų burtai“ (Witches‘ Charm“)  ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 
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Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

 „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Kai laimingoje mokėjimo eilutėje yra universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas. 

 Atvejais, kai vienoje laimingo derinio mokėjimo eilutėje yra daugiau nei vienas 

universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas vieną kartą. 

 Atvejais, kai laimingą derinį sudaro tik universalieji simboliai, laimėjimas 

nedvigubinamas. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15 

nemokamų lošimų. Tų lošimų laimėjimai padauginami iš 3 (x3). Ekrane pasirodys pranešimas: 

„Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“ Lošėjas gali pradėti lošimus 

spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi 

nemokami sukimai. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais 

lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus 

sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių lošimų pridedama dar 15 naujų. Kai 

baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba 

lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 
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Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 
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 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.629 Žaidimas „Aukso Venecija“ („Venezia D‘oro“) 

„Aukso Venecija“ („Venezia D‘oro“) – tai 5 būgnų vaizdo lošimų automatas. Lošime yra 13 

simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“.  Laimėjimo būdų skaičius priklauso 

nuo aktyvių būgnų skaičiaus: 

 kai aktyvus pirmas būgnas – 3; 

 kai aktyvūs pirmas ir antras būgnai – 9; 

 kai aktyvūs pirmas, antras ir trečias būgnai – 27; 

 kai aktyvūs pirmas, antras, trečias ir ketvirtas būgnai – 81; 

 kai aktyvūs pirmas, antras, trečias, ketvirtas ir penktas būgnai – 243. 

Jei tam tikras būgnas aktyvus, tai ir jo matomos pozicijos yra aktyvios. Jei tam tikras būgnas 

neaktyvus, tai aktyvi tik viena pozicija centre. Laimėjimo būdų skaičiaus statymas priklauso nuo 

aktyvių būgnų skaičiaus: 

 kai aktyvus pirmas būgnas – 1; 

 kai aktyvūs pirmas ir antras būgnai – 3; 

 kai aktyvūs pirmas, antras ir trečias būgnai – 7; 

 kai aktyvūs pirmas, antras, trečias ir ketvirtas būgnai – 15; 

 kai aktyvūs pirmas, antras, trečias, ketvirtas ir penktas būgnai – 25. 

Laiminguose deriniuose gali būti tik po vieną simbolį iš aktyvios kiekvienų vienas po kito esančių 

būgnų pozicijos. Už laimingus derinius ant vienas šalia kito esančių būgnų išmokama iš kairės į 

dešinę, o išmokant už aktyvias pozicijas pradedama nuo kairiausio būgno. Už „Scatter“ simbolius 

ant šalia vienas kito esančių būgnų išmokama iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiausio būgno, 

net jeigu simboliai yra ir ne aktyviose pozicijose. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas;  

 Didžiausias statymas: 50,00 EUR arba 500 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo daugiklis; 

 „Scatter“ laimėjimas: 50 kreditų x bendra statymo suma. 

 

Kaip žaisti? 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 
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 Statymą galima pasirinkti spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje esančių mygtukų. 

Ant kiekvieno statymo mygtuko rodoma suma reiškia bendrą statymo sumą. 

Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu 

pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ 

klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o spustelėjus „V“ 

pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Aukso Venecija“ („Venezia D‘oro“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet lošėjo 

eurais ir atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų kortų laukelis – šis laukelis yra po būgnais Jame rodomas tam tikros kortos 

laimingų derinių skaičius, kortos atvaizdas ir suma, kurią lošėjas laimėjo tais laimingais 

deriniais. 
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 Pasirinkimo skyreliai, kuriuose pavaizduotas laimėjimo būdų skaičius, rodomi abiejose 

ekrano pusėse. Kaip pasirenkamas laimėjimo būdų skaičius: lošėjas iš skydelių pasirenka 

viena skaičių: 3, 9, 27, 81 arba 243. Šiuo metu pasirinktas laimėjimo būdų skaičius 

rodomas kitokia spalva nei kiti skaičiai. Kol būgnai sukasi, taip pat per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti laimėjimo būdų skaičiaus. Atvejais, kai 

keičiant laimėjimo būdų skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir 

lošėjui nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Aukso Venecija“  („Venezia D‘oro“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 
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Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

 Laimėjimo būdų skaičiaus statymas padaugintas daugikliu yra lygus bendrai statymo 

sumai. 

 Pilkos simbolių pozicijos nėra aktyvūs laimėjimo būdai. 

 Laiminguose deriniuose gali būti tik po vieną simbolį iš aktyvios kiekvienų vienas po kito 

esančių būgnų pozicijos. 

 Už laimingus derinius ant vienas šalia kito esančių būgnų išmokama iš kairės į dešinę, o 

išmokant už aktyvias pozicijas pradedama nuo kairiausio būgno. 

 Už „Scatter“ simbolius ant šalia vienas kito esančių būgnų išmokama iš kairės į dešinę, 

pradedant nuo kairiausio būgno. „Scatter“ simboliai aktyvuoja nemokamus sukimus, net 

jei jie nėra aktyviose pozicijose. 

 Už tą patį simbolį kitoje to paties būgno pozicijoje, ar jį pakeitusį simbolį, dar kartą 

išmokama tokia pati suma. 

 Laimingų derinių išmokos dauginamos iš statymo daugiklio skaičiaus. 

 „Scatter“ laimėjimai dauginami iš bendros statymo sumos. 

 Už kiekvieną simbolį išmokama tik didžiausia laimingo derinio išmoka. 

 Už laimingus derinius gali būti išmokėta kelis kartus. 

 Jei skirtingais laimėjimo būdais laimima vienu metu, jie sudedami. 

Nemokami sukimai 

Kai ant vienas po kito esančių būgnų iš kairės į dešinę pasirodo 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, 

pradedant nuo kairiausio būgno, aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija.  Ekrane pasirodys 

pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“  Lošėjas gali pradėti lošimus 

spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Ekrane pasirodys penki pasirinkimai: 

1. 20 nemokamų sukimų su 2, 3 arba 5 daugikliu; 

2. 15 nemokamų sukimų su 3, 5 arba 8 daugikliu; 

3. 10 nemokamų sukimų su 5, 8 arba 10 daugikliu; 

4. 8 nemokami sukimai su 8, 10 arba 15 daugikliu; 
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5. 5 nemokami sukimai su 10, 15 arba 30 daugikliu. 

Pasirinkus vieną pasirinkimą, būgnai automatiškai pradeda suktis, iki kol baigiasi nemokami 

sukimai. 

Per nemokamus sukimus visi laimėjimai, pelnyti esant bent vienam universaliajam simboliui, 

vieną kartą atsitiktinai dauginami iš vieno iš galimų daugiklių. Per nemokamus sukimus, kai du 

žibinto simboliai vienu metu pasirodo aktyviose 1 ir 5 būgno pozicijose, lošėjas laimi papildomą 

laimėjimą, kuris yra 2, 5, 10, 15, 20 arba 50 kartų padaugintas iš bendro statymo. Nemokami 

sukimai lošiami tuo pačiu laimėjimo būdų skaičiaus statymu ir statymo daugikliu, kokiais lošta, 

kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Kai per nemokamus sukimus 

ant vienas po kito esančių būgnų iš kairės į dešinę pradedant nuo kairiausio pasirodo 3 arba daugiau 

„Scatter“ simbolių, dar kartą aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija. Ši funkcija įsijungs po 

esamos. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma 

mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 
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suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.630 Žaidimas „Coliukės svajonė“ („Thumbelina's Dream“) 
 

„Coliukės svajonė“ („Thumbelina‘s Dream“) – tai 6 būgnų ir 225 fiksuotų eilučių lošimų 

automatas. Lošime yra 12 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus 

laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimai  išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas eilutėje: laimėjimo atveju 250 kreditų x statymo suma.  



207 
 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodoma suma yra bendra visoms 225 

eilučių, nes šio automato eilutės fiksuotos. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas 

pasirenka statymą ir tuo pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima 

spustelint „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas 

mažiausias statymas, o spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas 

ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Coliukės svajonė“ („Thumbelina‘s Dream“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 
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 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

Lošimų automato „Coliukės svajonė“ („Thumbelina‘s Dream“)  ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 
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Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Universalusis simbolis išsiplečia į kaimynines pozicijas iš universaliojo simbolio kairės ir 

dešinės. 

 Laimėjimai, išskyrus laimėjimus, pelnytus už „Scatter“ simbolius, išmokami po to, kai 

išsiplečia universalusis simbolis. Laimėjimai, pelnyti už „Scatter“ simbolius, išmokami 

prieš išsiplečiant universaliesiems simboliams. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Kai pasirodo laimingas derinys iš 3 „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama galimybė lošti 10 

nemokamų lošimų. Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte 

FUNKCIJĄ.“ 

Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Būgnai sukasi 

automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai. Nemokami sukimai 225 eilutėms lošiami tuo pačiu 

statymu ir daugikliu, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima 

sustabdyti. Per nemokamus sukimus už kiekvieną „Scatter“ simbolį bet kur ant 4, 5 arba 6 būgno 

išmokamas tik 1 papildomas nemokamas sukimas, kuris pridedamas prie esamo nemokamų 

sukimų skaičiaus. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime 

(jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus sukimus 

naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 
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Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 
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Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.631 Žaidimas „Baltasis vilkas“ („The White Wolf“) 

 
„Baltasis vilkas“ („The White Wolf“) – tai 5 būgnų ir 10 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime 

yra 13 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus derinius, 

išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,02 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 200 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje; 

 „Scatter“ laimėjimas: 500 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 
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 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Baltasis vilkas“ („The White Wolf“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais, ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 3, 5, 7 arba 10. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Baltasis vilkas“ („The White Wolf“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 
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Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 
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pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Kai laimingoje mokėjimo eilutėje yra universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas. 

 Atvejais, kai vienoje laimingo derinio mokėjimo eilutėje yra daugiau nei vienas 

universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas vieną kartą. 

 Atvejais, kai laimingą derinį sudaro tik universalieji simboliai, laimėjimas 

nedvigubinamas. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15 

nemokamų lošimų. Tų lošimų laimėjimai padauginami iš 3 (x3). Ekrane pasirodys pranešimas: 

„Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“  Lošėjas gali pradėti lošimus 

spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi 

nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais 

lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus 

sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių lošimų pridedama dar 15 naujų. Kai 

baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba 

lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 
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 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 
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Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.632 Žaidimas „Londono paslaptys“ („The Secrets of London“) 

 
„Londono paslaptys“ („The Secrets of London“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų 

automatas. Lošime yra 13 simbolių, kurių vienas yra universalusis, vienas „Scatter“ ir vienas 

papildomas simbolis.  Už visus laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokami iš 

kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje; 

 „Scatter“ laimėjimas: 500 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 
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klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Londono paslaptys“ („The Secrets of London“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Eilučių skaičiaus pakeisti negalima, kol 

būgnai sukasi, taip pat ir per lošimo, papildomo lošimo ir nemokamų sukimų 

režimus. Atvejais, kai keičiant eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie 

lošėjo likučio, ir lošėjui nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Londono paslaptys“ („The Secrets of London“)  ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 
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animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia, kol 

sukasi būgnai, taip pat ir per lošimo, papildomo 

dinamito lošimo ir nemokamų sukimų 

režimus. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai, nemokamų 

sukimų režimu ir papildomo lošimo režimu mygtukas 

„Mokėjimų lentelė“ neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Šis 

mygtukas neveikia, kol sukasi būgnai, taip pat ir per 

lošimo, papildomo lošimo ir nemokamų sukimų 

režimus. Jei spustelint šį mygtuką pelnomas 

laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo likučio ir tik tada 

lošimas išjungiamas. Lošėjas šio laimėjo suma jau 

nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 
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 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Kai laimingoje mokėjimo eilutėje yra universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas. 

 Atvejais, kai vienoje laimingo derinio mokėjimo eilutėje yra daugiau nei vienas 

universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas vieną kartą. 

 Atvejais, kai laimingą derinį sudaro tik universalieji simboliai, laimėjimas 

nedvigubinamas. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai ir papildomas lošimas 

 NEMOKAMI SUKIMAI 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 7 

nemokami lošimai. Tų lošimų laimėjimai padauginami iš 3 (x3).  Ekrane pasirodys pranešimas: 

„Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“  Lošėjas gali pradėti lošimus 

spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi 

nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais 

lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus 

sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių lošimų pridedama dar 7 naujų. Kai baigiasi 

nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi 

sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

 PAPILDOMAS LOŠIMAS 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 papildomi simboliai, lošėjui suteikiami 5 papildomi 

nemokami sukimai. Papildomi nemokami sukimai lošiami su specialiais būgnais, kurie susideda 

iš atsitiktinai pasirinktų simbolių ir tuščių simbolių pozicijų. Papildomi nemokami sukimai negali 

būti pakartotinai aktyvuojami. Per nemokamus sukimus negali būti dar kartą aktyvuojami 

papildomi nemokami sukimai. Papildomi nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių 

skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 
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Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 
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 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.633 Žaidimas „Didysis Egiptas“ („The Great Egypt“) 

 
„Didysis Egiptas“ („The Great Egypt“) – tai 5 būgnų ir 10 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime 

yra 13 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus derinius, 

išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,06 EUR arba 3 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 9,00 EUR arba 60 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 10000 kreditų x statymo suma eilutėje; 

 „Scatter“ laimėjimas: 500 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 
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dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 

Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Didysis Egiptas“ („The Great Egypt“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 3, 5, 7 arba 10. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Didysis Egiptas“ („The Great Egypt“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 
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Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti. 

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 
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 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Kai laimingoje mokėjimo eilutėje yra universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas. 

 Atvejais, kai vienoje laimingo derinio mokėjimo eilutėje yra daugiau nei vienas 

universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas vieną kartą. 

 Atvejais, kai laimingą derinį sudaro tik universalieji simboliai, laimėjimas 

nedvigubinamas. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15 

nemokamų lošimų. Tų lošimų laimėjimai padauginami iš 3 (x3).  Ekrane pasirodys pranešimas: 

„Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“  Lošėjas gali pradėti lošimus 

spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi 

nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais 

lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus 

sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių lošimų pridedama dar 15 naujų. Kai 

baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba 

lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 
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kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.634 Žaidimas „Tyrinėtojai“ („The Explorers“) 
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„Tyrinėtojai“ („Explorers“)  – tai 5 būgnų ir 15 eilučių vaizdo lošimų automatas.  Lošime yra 11 

simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus derinius, išskyrus 

„Scatter“, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“ 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 300 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 5000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas. 
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Laukelio „Laimėjimai“ suma pralaimima ir nepridedama prie likučio. Mokėjimų lentelėje 

nurodyta, kokią didžiausią laimėtą sumą galima atsinešti į lošimo raundą. 

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Tyrinėtojai“ („Explorers“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 7, 10 arba 15. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Tyrinėtojai“ („Explorers“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 
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Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Kai laimingoje mokėjimo eilutėje yra universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas. 

 Atvejais, kai vienoje laimingo derinio mokėjimo eilutėje yra daugiau nei vienas 

universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas vieną kartą. 

 Atvejais, kai laimingą derinį sudaro tik universalieji simboliai, laimėjimas 

nedvigubinamas. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 
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Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 „Scatter“ simboliai, lošėjui suteikiama nuo 10 iki 25 

nemokamų sukimų su daugikliu nuo 1 iki 5. Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite 

PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“ Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą 

arba mygtuką „PRADĖTI“. Ekrane 9 „užrašų knygelių“ simboliai, iš kurių renkasi lošėjas. Lošėjas 

taip gali pelnyti daugiau nemokamų lošimų ir didesnį daugiklį šiems lošimams. Pradinis daugiklis 

yra x1, didžiausias galimas daugiklis yra x5. Jei pasirodo simbolis „PRADĖTI“, baigiasi 

pasirinkimo etapas ir pradedami nemokami sukimai. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi 

nemokami sukimai. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais 

lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus 

sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie nemokamų sukimų skaičiaus pridedamas toks 

pats skaičius nemokamų sukimų, kaip pelnyta prieš tai. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos 

laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo 

lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 
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būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.635 Žaidimas „Didžioji kelionė“ („The Big Journey“) 

 
„Didžioji kelionė“ („The Big Journey“) – tai 5 būgnų ir 10 eilučių vaizdo lošimų automatas. 

Lošime yra 13 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus 

derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 10 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 200 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 10000 kreditų x statymo suma eilutėje; 
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 Didžiausias „Scatter“ laimėjimas: kai ekrane 2 arba daugiau „Scatter“ – nuo 2 kreditų iki 

500 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas.  

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Didžioji kelionė“ („The Big Journey“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 
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 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 3, 5, 7 arba 10. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Didžioji kelionė“ („The Big Journey“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 
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laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Kai laimingoje mokėjimo eilutėje yra universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas. 

 Atvejais, kai vienoje laimingo derinio mokėjimo eilutėje yra daugiau nei vienas 

universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas vieną kartą. 

 Atvejais, kai laimingą derinį sudaro tik universalieji simboliai, laimėjimas 

nedvigubinamas. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 25 

nemokami lošimai. Tų lošimų laimėjimai dauginami iš 2 (x2). Ekrane pasirodys pranešimas: 

„Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“  Lošėjas gali pradėti lošimus 

spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi 

nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais 

lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus 

sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių lošimų pridedama dar 25 naujų. Kai 
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baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba 

lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 
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Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

2.636 Žaidimas „Vasaros džiaugsmai“ („Summer Bliss“) 

 
„Vasaros džiaugsmai“ („Summer Bliss“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių lošimų automatas. Lošime yra 

iš 13 simbolių, kurių 1 yra universalusis, 1 „Scatter“ ir 2 papildomi universalieji simboliai. Už 

visus laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 5000 kreditų x statymo suma eilutėje; 

 „Scatter“ laimėjimas: iki 250 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 
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„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas.  

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Vasaros džiaugsmai“ („Summer Bliss“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 
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Lošimų automato „Vasaros džiaugsmai“ („Summer Bliss“)  ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti lošime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 
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Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama 15 

nemokamų lošimų. Tų lošimų laimėjimai padauginami iš 3 (x3). Ekrane pasirodys pranešimas: 

„Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“  Lošėjas gali pradėti lošimus 

spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi 

nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais 

lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Jei per nemokamus 

sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių lošimų pridedama dar 15 naujų. Kai 

baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti  lošime (jei suma mažesnė arba 

lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 
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Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

 Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai 

grąžinamos lošėjui. 
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2.637 Žaidimas „Ispaniška aistra“ („Spanish Passion“) 

„Ispaniška aistra“ („Spanish Passion“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių lošimų automatas. Lošime yra 

11 simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus derinius, 

išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 
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dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas.  

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Ispaniška aistra“ („Spanish Passion“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Ispaniška aistra“ („Spanish Passion“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 
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Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Kai pasirodo laimingas derinys iš 3 „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama galimybė lošti 7 

nemokamus lošimus. Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte 

FUNKCIJĄ.“ Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 
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Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu 

statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų 

negalima sustabdyti. Per nemokamus sukimus už kiekvieną „Scatter“ simbolį bet kur ant 1, 3 arba 

5 būgnų išmokama tik vienu nemokamu sukimu, kuris pridedamas prie esamo nemokamų sukimų 

skaičiaus. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma 

mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per nemokamus sukimus naudojami kiti 

būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 
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lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

2.638 Žaidimas „Meksikos keliuose“ („Route of Mexico“) 

„Meksikos keliuose“ („Route of Mexico“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių lošimų automatas. Lošime 

yra 12 simbolių, kurių vienas yra universalusis, vienas „Scatter“ ir vienas papildomų sukimų 

simbolis. Už visus laimingus derinius, išskyrus „Scatter“,  laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip  žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 
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 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas.  

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Meksikos keliuose“ („Route of Mexico“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 
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nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Meksikos keliuose“ („Route of Mexico“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti  lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 
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Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Kai pasirodo laimingas derinys iš 3 „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama galimybė lošti 3 

nemokamus lošimus. Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte 

FUNKCIJĄ.“  Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 

Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu už 

kiekvieną papildomą „Scatter“ simbolį, pasirodžiusį bet kur ant pirmo būgno, pelnomas 1 

papildomas nemokamas sukimas. Pirmo nemokamo sukimo metu universalusis simbolis išsiplečia 

ant antro būgno ir visi jo simboliai, išskyrus papildomo sukimo simbolį, pavirsta universaliaisiais 

simboliais ir jais lieka iki nemokamų sukimų pabaigos. Jei po pirmojo nemokamo sukimo arba po 

visų papildomų nemokamų sukimų nepelnoma daugiau jokių papildomų nemokamų sukimų, 

universalusis simbolis išsiplečia ant trečio būgno ir visi jo simboliai, išskyrus papildomo sukimo 

simbolį, pavirsta universaliaisiais simboliais ir jais lieka iki nemokamų sukimų pabaigos. Jei 

nepelnoma jokių papildomų nemokamų sukimų arba pasibaigus visiems papildomiems 

nemokamiems sukimams, universalusis simbolis išsiplečia ant ketvirto būgno ir visi jo simboliai, 

išskyrus papildomo sukimo simbolį, pavirsta universaliaisiais ir jais lieka iki nemokamų sukimų 

pabaigos. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai 

sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Kai baigiasi nemokami lošimai, 

per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai 

mokėjimo lentelėje).  Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 
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lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 



249 
 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

2.639 Žaidimas „Vaivorykštės karalienė“ („Rainbow Queen“) 

„Vaivorykštės karalienė“ („Rainbow Queen“) – tai 5 būgnų ir 30 eilučių vaizdo lošimų automatas. 

Lošime yra 12 simbolių, kurių vienas yra universalusis, vienas papildomas universalusis ir vienas 

„Scatter“. Už visus laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 600 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti?  

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 
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 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas.  

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Vaivorykštės karalienė“ („Rainbow Queen“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 20 arba 30. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Vaivorykštės karalienė“ („Rainbow Queen“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 
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Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  
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Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Kai pasirodo laimingas derinys iš 3 „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama galimybė lošti 20 

nemokamų lošimų. Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte 

FUNKCIJĄ.“  Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 

Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo 

pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų 

negalima sustabdyti. Jei per nemokamus sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių 

nemokamų sukimų pridedama dar 20. Kai bet kurioje pozicijoje ant 5 būgno pasirodo papildomas 

universalusis simbolis, už jį ekrano apačioje užpildoma vieno simbolio pozicija. Ekrano apačioje 

simboliai pozicijas užpildo vienas po kito iš kairės į dešinę. Kai apačioje surenkami trys vienodi 

simboliai, atitinkamas simbolis ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų tampa universaliuoju. Didžiausias nemokamų 

sukimų skaičius, kokį galima pasiekti, yra 300. Jei pasiekus šį skaičių pasirodo 3 „Scatter“ 

simboliai, už juos išmokama pagal mokėjimų lentelę ir nepridedami jokie nemokami sukimai. Kai 

baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba 

lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  Per nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 
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Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.  

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 
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2.640 Žaidimas „Rio karalienė“ („Queen of Rio“) 

„Rio karalienė“ („Queen of Rio“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių lošimų automatas. Lošime yra 11 

simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus derinius, išskyrus 

„Scatter“, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 750 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 
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dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas.  

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Rio karalienė“ („Queen of Rio“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 10, 15 arba 20. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo ir 

nemokamų sukimų režimus negalima pakeisti eilučių skaičiaus. Atvejais, kai keičiant 

eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie lošėjo likučio, ir lošėjui 

nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Rio karalienė“ („Queen of Rio“)  ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 
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Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 

pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Kai pasirodo laimingas derinys iš 3 „Scatter“ simbolių, lošėjui suteikiama galimybė lošti 15 

nemokamų lošimų. Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte 

FUNKCIJĄ.“ Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 
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Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai.  Nemokami sukimai lošiami tuo 

pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų 

negalima sustabdyti. Jei per nemokamus sukimus pasirodo dar 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių 

nemokamų sukimų pridedama dar 15. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą 

galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  Per 

nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 
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lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

2.641 Žaidimas „Pingvinų stiliumi“ („Penguin Style“) 

„Pingvinų stiliumi“ („Penguin Style“) – tai 5 būgnų ir 20 eilučių lošimų automatas. Lošime yra 11 

simbolių, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus laimingus derinius laimėjimai 

išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodoma suma yra bendra visoms 20 

eilučių, nes šio automato eilutės fiksuotos. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas 
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pasirenka statymą ir tuo pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima 

spustelint „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas 

mažiausias statymas, o spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas 

ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas.  

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Pingvinų stiliumi“ („Penguin Style“) ekrane matomi laukeliai: 

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

Lošimų automato „Pingvinų stiliumi“ („Penguin Style“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 
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Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką galima 

ir klaviatūros „X“ klavišu. Šis mygtukas neveikia per 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus, kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai ir nemokamų 

sukimų režimu mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu, nemokamų sukimų režimu ir kol būgnai 

sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei spustelint šį mygtuką 
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pelnomas laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo 

likučio ir tik tada lošimas išjungiamas. Lošėjas šio 

laimėjo suma jau nebegali lošti. Spustelėti šį mygtuką 

taip pat galima ir spustelint „,“ simbolio klavišą 

klaviatūroje. 

Taisyklės: 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Ant 3 būgno pasirodžius 1, 2 arba 3 „Scatter“ simboliams aktyvuojami 3 nemokami sukimai be 

daugiklio.  Ekrane pasirodys pranešimas: „Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte 

FUNKCIJĄ.“  Lošėjas gali pradėti lošimus spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“. 

Nemokamų sukimų pradžioje kiekvienas juos aktyvavęs simbolis išsiplečia į kaimynines pozicijas 

iš universaliojo simbolio kairės ir dešinės, visi „Scatter“ simboliai pavirsta į universaliuosius 

simbolius, ant būgnų lieka nejudantys iki nemokamų sukimų pabaigos ir gali pakeisti visus 

simbolius. Būgnai sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai.  Nemokami sukimai 

lošiami tuo pačiu statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. 

Nemokamų sukimų negalima sustabdyti. Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą 

galima naudoti lošime (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje).  Per 

nemokamus sukimus naudojami kiti būgnai. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 
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Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 
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2.642 Žaidimas „Vandenynas“ („Ocean Rush“) 

„Vandenynas“ („Ocean Rush“) – tai 5 būgnų ir 15 eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošime yra 

12 simbolių, kurių vienas yra universalusis, vienas „Scatter“ ir vienas papildomas simbolis. Už 

visus laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. 

 

 Gamintojas: „EGT Interacive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas; 

 Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 300 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 5000 kreditų x statymo suma eilutėje. 

Kaip žaisti? 

 Pasirenkamas mokėjimo eilučių skaičius. Pasirinkti galite abiejuose ekrano šonuose 

išdėstytuose skydeliuose. 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodomos statymo sumos pasirinktam 

eilučių skaičiui. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas pasirenka statymą ir tuo 

pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima spustelint „C“, „V“, „B“, 

„N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas mažiausias statymas, o 

spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 
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dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas.  

Lošimo valdikliai 

Lošimų automato „Vandenynas“ („Ocean Rush“) ekrane matomi laukeliai:  

 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

 Eilučių pasirinkimo skydeliai ir eilučių numeriai rodomi abiejose ekrano pusėse. Lošėjas 

eilučių skaičių pasirenka kuriame nors skydelyje: 1, 5, 7, 10 arba 15. Pasirinktos eilutės 

nuspalvinamos kitokia spalva nei nepasirinktos. Kol būgnai sukasi, per lošimo, „Scatter“ 

ir nemokamų sukimų (laimingojo nėrimo funkcija) režimus negalima pakeisti eilučių 

skaičiaus. Atvejais, kai keičiant eilučių skaičių, laimima suma, ji iš karto pridedama prie 

lošėjo likučio, ir lošėjui nesuteikiama galimybė lošti. 

Lošimų automato „Vandenynas“ („Ocean Rush“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 
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Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką taip pat 

galima klaviatūros klavišu „X“. Šis mygtukas neveikia 

per lošimo, „Scatter“ ir nemokamų sukimų (laimingojo 

nėrimo funkcija) režimus ir kol sukasi 

būgnai. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai, per „Scatter“ 

lošimo ir nemokamų sukimų režimus (laimingojo 

nėrimo funkcija) mygtukas „Mokėjimų lentelė“ 

neveikia. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Šis 

mygtukas neveikia per lošimo, „Scatter“ ir nemokamų 

sukimų (laimingojo nėrimo funkcija) režimus ir kol 

sukasi būgnai. Jei spustelint šį mygtuką pelnomas 

laimėjimas, jis pridedamas prie lošėjo likučio ir tik tada 

lošimas išjungiamas.  

Taisyklės: 

  „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Kai laimingoje mokėjimo eilutėje yra universalusis simbolis, laimėjimas padvigubinamas. 

 Atvejais, kai vienoje mokėjimo eilutėje. laimingame derinyje, yra daugiau nei vienas 

universalusis simbolis, laimėjimas vieną kartą padvigubinamas. 

 Atvejais, kai laimingą derinį sudaro tik universalieji simboliai, laimėjimas 

nedvigubinamas. 
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 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Nemokami sukimai 

Atvejais, kai laimingame derinyje yra 3 papildomos kortos (laimingojo nėrimo), lošėjui suteikiama 

nuo 7 iki 20 nemokamų sukimų su daugikliu nuo 1 iki 5. Ekrane pasirodys pranešimas: 

„Spustelėkite PRADĖTI, kad įjungtumėte FUNKCIJĄ.“ Lošėjas gali pradėti lošimus 

spustelėdamas pranešimą arba mygtuką „PRADĖTI“.  Ekrane pasirodo 12 kriauklyčių, iš kurių 

gali rinktis lošėjas. Lošėjas taip gali pelnyti daugiau nemokamų lošimų ir didesnį daugiklį šiems 

lošimams. Pradinis daugiklis yra x1, didžiausias galimas daugiklis yra x5. Jei pasirodo simbolis 

„PRADĖTI“, baigiasi kriauklyčių pasirinkimo etapas ir pradedami nemokami sukimai. Būgnai 

sukasi automatiškai, kol baigiasi nemokami sukimai. Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu 

statymu ir eilučių skaičiumi, kokiais lošta, kai sukimai buvo aktyvuoti. Nemokamų sukimų 

negalima sustabdyti. Jei per nemokamus sukimus pasirodo dar 3 papildomos kortos (laimingojo 

nėrimo), pridedamas toks pats skaičius nemokamų sukimų su tokiu pačiu daugikliu, kaip prieš tai. 

Kai baigiasi nemokami lošimai, per juos laimėtą sumą galima naudoti lošime (jei suma mažesnė 

arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelėje). Per „Scatter“ lošimus taip pat galima laimėti 

nemokamų sukimų. Pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, aktyvuojamas „Scatter“ 

lošimas. Lošėjas pasirenka vieną iš tų simbolių ir pelno atitinkamą laimėjimą. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 
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 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

 

 2.643 Žaidimas „Labiau nei deimantas“ („More Like a Diamond“) 

„Labiau nei deimantas („More Like a Diamond“) – tai 5 būgnų ir 40 fiksuotų eilučių vaizdo lošimų 

automatas. Lošime yra 9 simboliai, kurių vienas yra universalusis ir vienas „Scatter“. Už visus 

laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, išmokama iš kairės į dešinę. 
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 Gamintojas: „EGT Interactive Ltd.“; 

 Mažiausias statymas: 0,40 EUR arba 40 kreditų; 

 Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 800 kreditų; 

 Nominalas: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 EUR; 

 Didžiausias laimėjimas 1000 kreditų x statymo suma eilutėje; 

 „Scatter“ laimėjimas: 200 kreditų x bendra statymo suma. 

Kaip žaisti? 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint bet kurį iš keturių nominalo 

nustatymo mygtukų. 

 Eilutės statymai pasirenkami spustelint bet kurį iš penkių ekrano apačioje, viduryje esančių 

statymo mygtukų. Ant kiekvieno statymo mygtuko rodoma suma yra bendra visoms 40 

eilučių, nes šio automato eilutės fiksuotos. Spustelėdamas bet kurį statymo mygtuką lošėjas 

pasirenka statymą ir tuo pačiu metu pradeda lošimą. Aktyvuoti šiuos mygtukus galima 

spustelint „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūros klavišus. Spustelėjus „N“ pastatomas 

mažiausias statymas, o spustelėjus „V“ pastatomas iš eilės po jo esantis didesnis statymas 

ir taip toliau. 

 Atidarius mokėjimų lentelę, matomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei 

lošėjas spusteli bet kurį iš likusių statymo mygtukų, pasirenkama statymo suma ir 

mokėjimų lentelėje parodomos susijusios išmokos. Žaidimas pradedamas, tik kai lošėjas 

antrą kartą spusteli tą patį mygtuką. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 Jei spustelint kažkurį statymo mygtuką buvo pelnytas laimėjimas, sumos didėjimo 

animacija laimėjimo laukelyje sustabdoma ir parodoma bendra laimėjimų suma. 

Lošimo funkcija 

Laimėjimo atveju lošėjui pasiūloma pereiti į lošimo raundą, spustelint mygtuką „Lošimas“. 

Žaidimas prasideda, kai pasirodo lošimo stalas, kurio viduryje yra užversta korta, žybsinti tai 

raudonai, tai juodai. Po užrašo „Likę lošimo šansai“ rodomas likusių lošėjo lošti šansų skaičius. 

Po užrašu „Lošimo suma“ rodoma suma, iš kurios lošėjas lošia, kad ją padvigubintų. Po užrašu 

„Galimas laimėjimas“ rodoma suma, kurią lošėjas laimi, jei atspėja kortos spalvą. Ekrane matomi 

dviejų pasirinkimų mygtukai: „Raudona“ ir „Juoda“. Pasirinkti „Juoda“ galima ir spustelėjus „⇨“ 

klaviatūros klavišą. Pasirinkti „Raudona“ galima ir spustelėjus „⇦“ klaviatūros klavišą. Pasirinkus 

„Juoda“ arba „Raudona“, korta ekrane perkeliama aukščiau ir būna rodoma kaip istorijos dalis. 

Istorijoje rodomos penkios paskutinės lošėjo sesijos kortos. Jei lošėjas atspėja kortos spalvą, 

ekrano viduryje atsiranda nauja užversta korta, žybsinti tai raudonai, tai juodai. Taip lošiama, iki 

kol lošėjas neteisingai atspėja kortos spalvą. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma laukelio 

„Laimėjimai“ suma. Lošėjui norint baigti lošimo raundą reikia spustelėti mygtuką „Atsiimti“. Tada 

dingsta lošimo stalas ir laukelio „Laimėjimai“ suma perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei lošėjas 

neatspėja kortos spalvos, žaidimas baigiasi ir lošėjas praranda lošimo sumą. Dingsta lošimo stalas.  

Lošimo valdikliai: 

Lošimų automato „Labiau deimantas“ („More Like a Diamond“) ekrane matomi laukeliai: 
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 „Likutis / kreditai“ – spustelėjus šį laukelį likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir 

atvirkščiai. Šis mygtukas veikia per visą lošimą. 

 „Laimėjimai“ – šiame laukelyje rodoma bendra per vieną būgnų sukimą pelnyta eilučių 

laimėjimų suma. Jei, kol dar rodoma didėjančios sumos animacija, spustelimas mygtukas 

„Atsiimti“, animacija sustabdoma ir parodoma per paskutinį būgnų sukimąsi laimėta suma; 

 „Paskutinis laimėjimas“ – šiame laukelyje rodoma paskutinio laimėjimo suma. 

 Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės numeris, 

laimingas derinys ir šiuo deriniu laimėta suma. 

Lošimų automato „Labiau nei deimantas“ („More Like a Diamond“) ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

Pasirinkti 
Kai spustelimas mygtukas „Pasirinkti“, pasirenkamas 

statymas. 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 

sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Spustelėjus mygtuką „Atsiimti“, didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma, laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma ir ant mygtuko 

atsiranda užrašas „Pradėti“. Didėjančio laimėjimo 

animaciją taip pat galima sustabdyti spustelint tarpelio 

klavišą (klaviatūroje). 

 

Lošti 

Kai aktyvuojamas žaidimas, pasirodo lošimo stalas. 

Žaidimą taip pat galima įjungti ir spustelėjus „⇦“ arba 

„⇨“ klaviatūros klavišus. 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Šį mygtuką spustelėti taip pat 

galite spustelėję „X“ klavišą klaviatūroje. Lošimo 

režimu ir kol būgnai sukasi, mygtukas 

neaktyvus. Konkrečią vertę taip galite pasirinkti 

spustelėdami šiuos klaviatūros klavišus: „C“, „V“, „B“ 

ir „N“. Spustelėjus „C“ klavišą pasirenkamas 

mažiausias nominalas, o spustelėjus „V“ klavišą 

pasirenkamas kitas po jo esantis nominalas. Jei 

sukaupta laimėjimų, keičiant nominacijas šių 

laimėjimų suma pridedama prie lošėjo likučio ir šios 

sumos naudoti žaidime lošėjas nebegali. 

 

Garso 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o 

jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 
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Ekrano 

dydžio 

valdiklis 

Spustelėjus šį mygtuką, ekranas padidinamas arba 

sumažinamas, priklausomai nuo to, koks buvo prieš tai. 

 

Mokėjimų 

lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos arba uždaromos 

lošimo taisyklės. Kol sukasi būgnai, mygtukas 

„Mokėjimų lentelė“ neaktyvus. 

 

Išėjimas 

Spustelėjus šį mygtuką lošimas išjungiamas. Lošimo 

režimu ir kol būgnai sukasi, mygtukas neaktyvus. Jei 

spustelint šį mygtuką pelnomas laimėjimas, jis 

pridedamas prie lošėjo likučio ir tik tada lošimas 

išjungiamas. Lošėjas šio laimėjo suma jau nebegali 

lošti.  

Taisyklės: 

 Išmokos nurodytos mokėjimų lentelėje. 

 „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Universalusis simbolis išsiplečia į kaimynines pozicijas iš universaliojo simbolio kairės ir 

dešinės. 

 Laimėjimai, išskyrus laimėjimus, pelnytus už „Scatter“ simbolius, išmokami po to, kai 

išsiplečia universalusis simbolis. Laimėjimai, pelnyti už „Scatter“ simbolius, išmokami 

prieš išsiplečiant universaliesiems simboliams. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokama už daugiau pelno 

atnešantį derinį. 

 Atvejais, kai toje pačioje eilutėje pelnomi du skirtingi, bet vienodos vertės, laimėjimai, 

išmokama už ilgesnį derinį. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. Pagrindinio prizo kortų 

lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio prizo lygis 

vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

o KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

o BŪGNAI – 2 lygis; 

o ŠIRDYS – 3 lygis; 

o VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo 

statymo sumą. 
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 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. 

Automatinis paleidimas automatiškai sustabdomas, kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo 

kortų lošimo raundas. Kai papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo 

lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas 

su 12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“. Per lošimo 

raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. Lošėjas bet 

kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai 

pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio 

lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir laimėti kažkurio lygio 

slapto pagrindinio prizo dalį.   

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą. 

 Atšauktas lošimas 
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Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

2.644 Mini žaidimas „Dar karštesnis“ („Mini Ultimate Hot“) 

Mini žaidimas „Dar karštesnis“ („Mini Ultimate Hot“)  – tai 3 būgnų ir 5 fiksuotų eilučių lošimų 

automatas. Lošime yra 9 simboliai. Už visus laimingus derinius laimėjimai išmokami iš kairės į 

dešinę.  

 Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR;  

 Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR;  

 Maksimalus laimėjimas: 300 kreditų kart linijos statymas. 

Kaip žaisti? 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint nominalo nustatymo mygtuką 

(viduryje ekrano po būgnais, šalia laukelio „Statymas“). Nominalą galima pakeisti 

spustelėjus mygtuką. Naujasis nominalas tuo pat metu iš karto pradeda galioti. 

 Eilučių statymai reguliuojami ir pasirenkami spustelint ant „Padidinti“ ir (arba) 

„Sumažinti“ mygtukus po būgnais. Laukelyje „Statymas“ rodoma bendra statymo suma. 

 Spustelėjus ant mygtuko „Pradėti“ pradedamas lošimas. 

 Pradėjus lošimą pirmą kartą, automatiškai būna pasirinktas mažiausias statymas. 

 

Lošimo valdikliai 
Mini žaidimo „Dar karštesnis“)„Mini Ultimate Hot“(  ekrane lošėjas gali matyti ir lošimo skaičių 

bei vietinį laiką, nustatomą pagal lošėjo kompiuterį. 

 

Mini žaidimo „Dar karštesnis“)„Mini Ultimate Hot“( ekrane matomi laukeliai: 

 „Statymas“ - rodomas kairėje po būgnais. Tai bendra statymo suma vienam būgnų sūkiui; 

 „Laimėjimas“ – rodomas dešinėje po būgnais. Tai bendra laimėjimo suma, pelnyta vienu 

būgnų sūkiu; 

 „Likutis“ - – tai ekrano apačioje, dešinėje rodoma lošėjo pinigų suma. Spustelėjus šį laukelį 

likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir atvirkščiai. 

 

Mini žaidimo „Dar karštesnis“(„Mini Ultimate Hot“) ekrane matomi mygtukai:  

 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

 
Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda suktis ir šis 

mygtukas virsta į „Sustabdyti visus“ mygtuką. Jei prieš tai 

buvo pelnytas laimėjimas, jis automatiškai pridedamas 
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prie lošėjo likučio. Būgnų sukimą galite pradėti ir 

spustelėję tarpelio klavišą (klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Jei pasirodo laimingas derinys, šis mygtukas pavirsta į 

„Atsiimti“ mygtuką. Jį spustelėjus didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma ir laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma. Tada šis mygtukas 

pavirsta į „Pradėti“ mygtuką. 

 

Statymo didinimas 
Spustelėjęs mygtuką „Didinti statymą“, lošėjas padidina 

statymo sumą. 

 

Statymo 

mažinimas 

Spustelėjęs mygtuką „Didinti statymą“, lošėjas sumažina 

statymo sumą. 

 

 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką taip pat 

galima klaviatūros klavišu „X“. Kol būgnai sukasi, 

mygtukas yra neaktyvus. Kai mygtukas aktyvus, ant jo 

rodomos skirtingos sumos, kurias gali pasirinkti lošėjas. 

 
 

Įjungti (Išjungti) 

garsą 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o jei 

buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas įjungiamas. 

 

 

Mokėjimų lentelė 
Spustelėjus šį mygtuką atidaromos lošimo taisyklės. Šis 

mygtukas neveikia, kol sukasi būgnai. 

 

Taisyklės:  

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

 Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. 

Pagrindinio prizo kortų lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto 

pagrindinio prizo lygis vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

- KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 
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- BŪGNAI – 2 lygis; 

- ŠIRDYS – 3  lygis; 

- VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. 

Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. Kai 

papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo lošiamas aktyvavus 

slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas su 

12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“.  

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Pirminis statymas: 

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. 

Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą.  
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 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

2.645 Mini žaidimas „Pats karščiausias“ („Mini Supreme Hot“) 

Mini žaidimas „Pats karščiausias“ )„Mini Supreme Hot“( – tai 3 būgnų vaizdo lošimų automatas. 

Lošime yra 9 simboliai. Galima laimėti 27 būdais.  

Laiminguose deriniuose gali būti tik po vieną simbolį iš aktyvios kiekvienų vienas po kito esančių 

būgnų pozicijos. Už laimingus derinius ant vienas šalia kito esančių būgnų laimėjimai išmokami 

iš kairės į dešinę, o išmokant už aktyvias pozicijas pradedama nuo kairiausio būgno. 

 Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR;  

 Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR; 

 Maksimalus laimėjimas: 300 kreditų kart statymo daugiklis. 

Kaip žaisti? 

 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint nominalo nustatymo mygtuką 

(viduryje ekrano po būgnais, šalia laukelio „Statymas“). Nominalą galima pakeisti 

spustelėjus mygtuką. Naujasis nominalas tuo pat metu iš karto pradeda galioti.  

 Eilučių statymai reguliuojami ir pasirenkami spustelint ant „Padidinti“ ir (arba) 

„Sumažinti“ mygtukus po būgnais. Laukelyje „Statymas“ rodoma bendra statymo suma. 

 Spustelėjus ant mygtuko „Pradėti“ pradedamas lošimas. 

 Pradėjus lošimą pirmą kartą, automatiškai būna pasirinktas mažiausias statymas. 

Lošimo valdikliai 

Mini žaidimo „Pats karščiausias“ )„Mini Supreme Hot“( ekrane lošėjas gali matyti ir lošimo 

skaičių bei vietinį laiką, nustatomą pagal lošėjo kompiuterį. 

Mini žaidimo „Pats karščiausias“ )„Mini Supreme Hot“( ekrane matomi laukeliai: 

 „Statymas“ - rodomas kairėje po būgnais. Tai bendra statymo suma vienam būgnų sūkiui; 

 „Laimėjimas“ – rodomas dešinėje po būgnais. Tai bendra laimėjimo suma, pelnyta vienu 

būgnų sūkiu; 

„Likutis“ - tai ekrano apačioje, dešinėje rodoma lošėjo pinigų suma. Spustelėjus šį laukelį likutis 

būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir atvirkščiai.  

Mini žaidimo „Pats karščiausias“ („Mini Supreme Hot“)  ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

 
Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda 

suktis. Jei prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis 

automatiškai pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų 
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sukimą galite pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą 

(klaviatūroje). 

 

Atsiimti 

Jei pasirodo laimingas derinys, šis mygtukas 

pavirsta į „Atsiimti“ mygtuką. Jį spustelėjus 

didėjančio laimėjimo animacija sustabdoma ir 

laukelyje „Laimėjimai“ parodoma bendra laimėjimų 

suma. Tada šis mygtukas pavirsta į „Pradėti“ 

mygtuką. 

 

Statymo didinimas 
Spustelėjęs mygtuką „Didinti statymą“, lošėjas 

padidina statymo sumą. 

 

Statymo mažinimas 
Spustelėjęs mygtuką „Didinti statymą“, lošėjas 

sumažina statymo sumą. 

 

 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką taip 

pat galima klaviatūros klavišu „X“. Kol būgnai 

sukasi, mygtukas yra neaktyvus. Kai mygtukas 

aktyvus, ant jo rodomos skirtingos sumos, kurias 

gali pasirinkti lošėjas. 

 
 

Įjungti (Išjungti) garsą 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, 

o jei buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas 

įjungiamas. 

 

 

Mokėjimų lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos lošimo taisyklės. 

Šis mygtukas neveikia, kol sukasi būgnai, taip pat ir 

per automatinio lošimo režimą. 

Taisyklės: 

 Laimėjimo būdų skaičiaus statymas padaugintas daugikliu yra lygus bendrai statymo 

sumai. 

 Laiminguose deriniuose gali būti tik po vieną simbolį iš aktyvios kiekvienų vienas po kito 

esančių būgnų pozicijos. 

 Už laimingus derinius ant vienas šalia kito esančių būgnų išmokama iš kairės į dešinę, o 

išmokant už aktyvias pozicijas pradedama nuo kairiausio būgno. 

 Už tą patį simbolį kitoje to paties būgno pozicijoje dar kartą išmokama tokia pati suma. 
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 Laimingų derinių išmokos dauginamos iš statymo daugiklio skaičiaus. 

 Už laimingus derinius gali būti išmokėta kelis kartus. 

 Jei ant visų būgnų yra 9 to paties tipo kortos, bendras už juos pelnytas laimėjimas 

padauginamas x2. 

 Jei skirtingais laimėjimo būdais laimima vienu metu, jie sudedami. 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. 

Pagrindinio prizo kortų lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto 

pagrindinio prizo lygis vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

- KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

- BŪGNAI – 2 lygis; 

- ŠIRDYS – 3  lygis; 

- VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. 

Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. Kai 

papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo lošiamas aktyvavus 

slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas su 

12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“.  

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Pirminis statymas: 

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 
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 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą.  

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

2.646 Mini žaidimas „Itin karštas“ („Mini Burning Hot“) 

Mini žaidimas „Itin karštas“ („Mini Burning Hot“) – tai 5 būgnų ir 5 fiksuotų eilučių lošimų 

automatas. Lošime yra 11 simbolių, kurių 1 yra išsiplečiantis universalusis ir 2 „Scatter“. Už visus 

laimingus derinius, išskyrus „Scatter“, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę.  

 

 Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR; 

 Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR;  

 Maksimalus laimėjimas: 3000 kreditų kart linijos statymas. 

Kaip žaisti? 
 Nominalą (monetos vertę) galima pasirinkti spustelint nominalo nustatymo mygtuką 

(viduryje ekrano po būgnais, šalia laukelio „Statymas“). Nominalą galima pakeisti 

spustelėjus mygtuką. Naujasis nominalas tuo pat metu iš karto pradeda galioti.  

 Eilučių statymai reguliuojami ir pasirenkami spustelint ant „Padidinti“ ir (arba) 

„Sumažinti“ mygtukus po būgnais. Laukelyje „Statymas“ rodoma bendra statymo suma. 

 Spustelėjus ant mygtuko „Pradėti“ pradedamas lošimas. 

 Pirmą kartą atsidarius lošimą, automatiškai būna pasirinkta mažiausia statymo suma. 

 

Lošimo valdikliai 
Mini žaidimas „Itin karštas“ („Mini Burning Hot“)  ekrano viršuje lošėjui rodomas lošimo numeris 

bei vietinis laikas, nustatomas pagal lošėjo kompiuterį. 

Mini žaidimo „Itin karštas“ („Mini Burning Hot“)  ekrane matomi laukeliai: 

 „Statymas“  – rodomas kairėje po būgnais. Tai bendra statymo suma vienam būgnų sūkiui; 

 „Laimėjimas“ – rodomas dešinėje po būgnais. Tai bendra laimėjimo suma, pelnyta vienu 

būgnų sūkiu; 

 „Likutis“ – tai ekrano apačioje, dešinėje rodoma lošėjo pinigų suma. Spustelėjus šį laukelį 



279 
 

likutis būna rodomas ne kreditais, bet eurais ir atvirkščiai.  

Mini žaidimo „Itin karštas“ („Mini Burning Hot“)  ekrane matomi mygtukai: 

Mygtukas Pavadinimas Aprašymas 

 

 

 

Pradėti 

Spustelėjus mygtuką „Pradėti“, būgnai pradeda suktis. Jei 

prieš tai buvo pelnytas laimėjimas, jis automatiškai 

pridedamas prie lošėjo likučio. Būgnų sukimą galite 

pradėti ir spustelėję tarpelio klavišą (klaviatūroje).  

 

Atsiimti 

Jei pasirodo laimingas derinys, šis mygtukas pavirsta į 

„Atsiimti“ mygtuką. Jį spustelėjus didėjančio laimėjimo 

animacija sustabdoma ir laukelyje „Laimėjimai“ 

parodoma bendra laimėjimų suma. Tada šis mygtukas 

pavirsta į „Pradėti“ mygtuką.  

 

Statymo didinimas  
Spustelėjęs mygtuką „Didinti statymą“, lošėjas padidina 

statymo sumą.  

 

Statymo 

mažinimas 

Spustelėjęs mygtuką „Didinti statymą“, lošėjas sumažina 

statymo sumą. 

 

 

 

Nominalas 

Rodo vieno kredito vertę. Spustelėti šį mygtuką taip pat 

galima klaviatūros klavišu „X“. Kol būgnai sukasi, 

mygtukas yra neaktyvus. Kai mygtukas aktyvus, ant jo 

rodomos skirtingos sumos, kurias gali pasirinkti lošėjas. 

 

 

Įjungti (Išjungti) 

garsą 

Spustelėjus šį mygtuką, lošimo garsas išjungiamas, o jei 

buvo išjungtas, spustelėjus mygtuką garsas įjungiamas. 

 

 

Mokėjimų lentelė 

Spustelėjus šį mygtuką atidaromos lošimo taisyklės. Šis 

mygtukas neveikia, kol sukasi būgnai, taip pat ir 

automatinio lošimo režimą. 
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Taisyklės: 

 „Scatter“ laimėjimai nesusiję su eilutės laimėjimais ir pridedami prie bendros laimėtos 

sumos. 

 Vienu metu skirtingose mokėjimo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 

 

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas 

Slaptas pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, kuris atsitiktinai 

aktyvuojamas lošiant pagrindinio prizo kortų „stamped“ lošimą. 

Pagrindinio prizo kortų lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto 

pagrindinio prizo lygis vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi: 

- KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis); 

- BŪGNAI – 2 lygis; 

- ŠIRDYS – 3  lygis; 

- VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis). 

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo 

kortos rūšies simbolio. 

Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo statymo sumą. 

 AKTYVAVIMAS 

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po 

kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slaptas pagrindinio prizo 

kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. Kai 

papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo lošiamas aktyvavus 

slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą. 

 TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI 

Prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, lošėjui parodomas pasirinkimų laukas su 

12 užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu 

būdu reikia rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui 

suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama 

papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas 

paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas užbaigti pagrindinio prizo kortų lošimą ir 

pridėti papildomus laimėjimus prie likučio, lošėjas turi spustelėti mygtuką „Surinkti“.  

Per lošimo raundą negalima naudoti per slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą laimėtos sumos. 

Lošėjas bet kuriuo pirminiu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo 

laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo 

aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir 

laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį. 

Pirminis statymas: 

 LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS 

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio 

prizo vertės. 
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Dingus ryšiui per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas. 

 LAIMĖTOJAI 

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi bet kurį iš pagrindinio prizo 

kortų „stamped“ lošimų lošiantys lošėjai informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia 

žinute. 

 

Lošimui nutrūkus: 

 Visiškas lošimo atkūrimas 

Jei lošimas nutrūksta dėl prarasto ryšio, lošėjui kitą kartą prisijungus prie lošimo, neužbaigtas 

lošimas bus automatiškai tęsiamas nuo akimirkos prieš pat sustabdymą.  

 Atšauktas lošimas 

Jei lošimas nutrūksta ne dėl su lošėju susijusių priežasčių, bet dėl to, kad yra atšaukiamas, 

atšaukimo akimirka laikoma lošimo pabaiga. Visos sukauptos lėšos automatiškai grąžinamos 

lošėjui. 

2.647 Žaidimas „Poseidonas“ („Poseidon“) 

„Poseidonas“ („Poseidon“) yra standartinis vaizdo žaidimo automatas su 5 būgnais, 3 eilėmis ir 9 

fiksuotomis išmokų linijomis. Šiame žaidime yra: pakaitinis simbolis su išmoka, standartinis 

sklaidos simbolis, nemokamas sukimas ir lošimas. Pakaitinis simbolis pasirodo bet kurioje būgnų 

vietoje ir pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos.  

Sklaidos simbolis pasirodo tik ant 1, 3 ir 5 būgnų. Už vienu metu pasirodžiusius 3 sklaidos 

simbolius suteikiama 10 nemokamų sukimų. Jei 3 sklaidos simboliai per tą patį laiką pasirodo dar 

kartą, per nemokamą sukimą galima laimėti papildomų nemokamų sukimų. Per nemokamą sukimą 

sklaidos simbolis taip pat tampa pakaitiniu simboliu ir pakeičia visus simbolius, išskyrus pradinį 

pakaitinį simbolį. 

Lošimo funkcija  

Norint lošti iš bet kurio laimėjimo, reikia spustelėti mygtuką „Lošti“. Žaidėjo prašoma pasirinkti 

vieną iš dviejų simbolių. Jei spėjimas teisingas, žaidėjas gali pasiimti laimėjimą arba lošti dar kartą. 

Neatspėjęs žaidėjas praranda sumą, iš kurios lošė. 

Stacionaraus kompiuterio versija 
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Mobilaus įrenginio versija 

 

 

 

Žaidimo informacija: 
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Būgnų skaičius: 5 

Eilučių skaičius: 3 

Mokėjimo linijų skaičius: 9 

Monetų vertės (Eur): 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00  

Minimalus statymas: 0,09 Eur 

Didžiausias statymas: 90,00 Eur 

Maksimalus galimas laimėjimas: 240000 Eur  

 

Išmokų lentelė 

Simbolis Apibūdinimas Kombinacija Išmoka 

 

Poseidonas 

5x 5000 

4x 1000 

3x 100 

2x 10 

 

Undinė 

5x 1000 

4x 250 

3x 50 

2x 5 

 

 

Aštuonkojis 

5x 500 

4x 100 

3x 25 

2x 5 
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Simbolis Apibūdinimas Kombinacija Išmoka 

 

 

 

 

Jūrų arkliukas 

5x 250 

4x 75 

3x 15 

2x 5 

 

Raidė A 

5x 150 

4x 40 

3x 10 

 

Raidė K 

5x 150 

4x 40 

3x 10 

 

        Raidė Q 

5x 150 

4x 40 

3x 10 
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Simbolis Apibūdinimas Simbolio 

kodas 

Kombinacija Išmoka 

 

 

 

 

Poseidonas 

 

 

 

SYM0 

5x 5000 

4x 1000 

3x 100 

2x 10 

 

 

Undinė 

 

 

 

SYM1 

5x 1000 

4x 250 

3x 50 

2x 5 

 

 

 

 

 

Krakenas 

 

 

 

 

SYM2 

5x 500 

4x 100 

3x 25 

2x 5 

 

 

 

 

Jūrų arkliukas 

 

 

 

SYM3 

5x 250 

4x 75 

3x 15 

2x 5 

Raidė A SYM4 5x 150 
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4x 40 

3x 10 

 

Raidė K SYM5 5x 150 

4x 40 

3x 10 

 

Raidė Q SYM6 5x 100 

4x 20 

3x 5 

 

Raidė J SYM7 5x 100 

4x 20 

3x 5 

Skaičius 10 SYM8 5x 100 

4x 20 
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3x 5 

 

Simbolis Apibūdinimas Simbolio kodas Sąlygos 

 

 

Wild 

(Poseidonas) 

 

 

SYM0 

 

Pakeičia visus simbolius, 

išskyrus sklaidos. 

 

 

Scatter 

(Skrynia) 

 

 

 

SYM9 

 

 

 

Pasirodo tik ant 1, 3 ir 5 

būgnų. Už vienu metu 

pasirodžiusius 3 sklaidos 

simbolius suteikiama 10 

nemokamų sukimų. 

 

 

Laimėjimų linijos 
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2.648 Žaidimas „Plata o Plomo“ („Plata o Plomo“) 

 „Plata o Plomo“ yra standartinis vaizdo žaidimo automatas su 5 būgnais, 4 eilėmis ir 40 fiksuotų 

išmokų linijų. Šiame žaidime yra: judantis pakaitinis simbolis, premijos žaidimas („Plata o 

Plomo“) ir nemokamas sukimas. Pakaitinis simbolis (Pablo) pasirodo tik ant pirmojo būgno ir 

suteikia pakartotinį sukimą, pereidamas ant kito būgno. Pakaitinis simbolis pakeičia visus 

simbolius. Jei judant pakaitiniam simboliui Pablo susiduria su vienu iš teisėtvarkos personažų 

(Peña, Steve, Carillo), aktyvinamas premijos žaidimas. Premijos žaidimą žaidėjas automatiškai 

pradeda turėdamas 50 monetų. Kai Pablo susiduria su pirmąja figūra, žaidėjo prašoma pasirinkti 

pinigus arba kulką. Jei pasirenkami pinigai, galimos dvi parinktys: figūra priima kyšį arba Pablo 

miršta. Jei figūra priima kyšį, žaidėjas pereina į antrą raundą su premijinėmis monetomis. Jei Pablo 

miršta, žaidėjas gauna pradines 50 monetų ir premijos žaidimas baigiasi. Jei žaidėjas pasirenka 

kulką, prasideda dvikova. Jei Pablo pralaimi, žaidimas baigiasi, o žaidėjas grįžta į pagrindinį 

žaidimą su 50 monetų. Jei Pablo laimi, jis pereina prie antros figūros, gauna antrąjį apdovanojimą 

ir vėl prašoma pasirinkti pinigus arba kulką. Tai tęsiasi iki trečios figūros. Jei pasibaigus trečiajam 

etapui Pablo tebėra gyvas, žaidėjas laimi stambų laimėjimą iki 100 000 monetų, be monetų, 

laimėtų per premijos žaidimą. Stambiojo laimėjimo ir kitų laimėjimų per premijos žaidimą suma 

priklauso nuo statymo sumos. Pakaitinis simbolis (Pablo) pasirodo tik ant pirmojo būgno ir 

suteikia pakartotinį sukimą, pereidamas ant kito būgno. Pakaitinis simbolis pakeičia visus 

simbolius. Jei judant pakaitiniam simboliui Pablo susiduria su vienu iš teisėtvarkos personažų 

(Peña, Steve, Carillo), aktyvinamas premijos žaidimas. Premijos žaidimą žaidėjas pradeda 

turėdamas 50 monetų; kai Pablo susiduria su pirmąja figūra, žaidėjo prašoma pasirinkti pinigus 

arba kulką. Jei pasirenkami pinigai, galimos dvi parinktys: figūra priima kyšį arba Pablo miršta. 

Jei figūra priima kyšį, žaidėjas pereina į antrą raundą su premijinėmis monetomis. Jei Pablo miršta, 

žaidėjas gauna pradines 50 monetų ir premijos žaidimas baigiasi. Jei žaidėjas pasirenka kulką, 

prasideda dvikova. Jei Pablo pralaimi, žaidimas baigiasi, o žaidėjas grįžta į pagrindinį žaidimą su 

pradinėmis 50 monetų. Jei Pablo laimi, jis pereina prie antros figūros, gauna antrąjį apdovanojimą 

ir vėl prašoma pasirinkti pinigus arba kulką. Tai tęsiasi iki trečios figūros. Jei pasibaigus trečiajam 

etapui Pablo tebėra gyvas, žaidėjas laimi stambų laimėjimą iki 100 000 monetų, be monetų, 
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laimėtų per premijos žaidimą. Stambiojo laimėjimo ir kitų laimėjimų per premijos žaidimą suma 

priklauso nuo statymo sumos. 

Stacionaraus kompiuterio versija 

 

Mobilaus įrenginio versija 
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Žaidimo informacija: 

Būgnų skaičius: 5 

Eilučių skaičius: 4 

Mokėjimo linijų skaičius: 40 

Monetų vertės (Eur): 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00  

Minimalus statymas: 0,40 Eur 

Didžiausias statymas: 400,00 Eur 

Maksimalus galimas laimėjimas: 80000 Eur 

 

Išmokų lentelė 

  

Simbolis Apibūdinimas Simbolio kodas Sąlygos 

 

 Moving Wild 

      (Pablo) 

 

 

       SYM0 

Pasirodo tik ant pirmojo 

būgno ir suteikia 

pakartotinį sukimą, per 

kiekvieną pakartotinį 

sukimą judėdamas į kitą 

būgną.  

 

 

Simbolis Apibūdinimas 
Simbolio 

kodas 

Kombinacija Išmoka 

 

 

 

        Peña 

 

 

   

   SYM1 

5x 750 

 

4x 

 

 

 

250 

3x 75 
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Simbolis Apibūdinimas 
Simbolio 

kodas 

Kombinacija Išmoka 

 

Steve 

 

 

 SYM2 

5x 750 

4x 250 

3x 75 

 

Carillo 

 

 

  SYM3 

5x 750 

4x 250 

3x 75 

 

       Kokainas 

 

 

  SYM4 

5x 200 

4x 100 

3x 40 

 

         Viskis 

 

 

  SYM5 

5x 150 

4x 50 

3x 30 

 

 Seifas 

 

 

SYM6 

5x 75 

4x 50 

3x 25 
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Simbolis Apibūdinimas 
Simbolio 

kodas 

Kombinacija Išmoka 

 

   DEA ženklelis 

 

 

 SYM7 

5x 75 

4x 50 

3x 25 

 

         Kasetė  

 

 

 SYM8 

5x 75 

4x 50 

3x 25 

 

Laikraštis 

 

 

 SYM9 

5x 60 

4x 40 

3x 20 

 

      Piniginės 

 5x 60 

 

SYM10 

4x 40 

 3x 20 

        Šoviniai  5x 60 
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Simbolis Apibūdinimas 
Simbolio 

kodas 

Kombinacija Išmoka 

 

 

SYM11 

 4x 40 

 3x 20 

 

        Pasas 

 

 

SYM12 

5x 60 

4x 40 

3x 20 

 

Išmokėjimų lentelė 
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2.649 Žaidimas „Holly Molly skylė“ („Holly Molly Hole“) 

„Holly Molly skylė“ („Holly Molly Hole“) yra 5 būgnų vaizdo žaidimo automatas su 5 būgnais, 3 

eilėmis ir iki 3125 būdų laimėti. Šiame žaidime yra: pakaitinis simbolis, pakartotinis sukimas ir 

nemokamas sukimas. Žaidimas žaidžiamas su 45–3125 būdais laimėti, 1–10 statymo lygių ir 

skirtingomis monetos vertėmis. Statymo linijų nėra.  

Žaidimo raundas pradedamas paspaudžiant mygtuką „Sukti“, žaidžiama su pasirinkta monetos 

verte ir statymo lygiu. Pakaitiniai simboliai pasirodo tik ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų – ir per pagrindinį 

žaidimą, ir per nemokamus sukimus. Pakaitiniai simboliai pakeičia visus simbolius. Laimėjimo 

derinys, pasirodęs per bet kurį pagrindinio žaidimo sukimą, aktyvina 1 pakartotinį sukimą, 

daugiausia iki 5 pakartotinių sukimų. Per kiekvieną pakartotinį sukimą būdų skaičius padidinamas 

ant būgnų pasirodžiusiais 2 papildomais simboliais. Su kiekvienu pakartotiniu sukimu daugėja 

laimėjimo būdų. Laimėjimo derinys, pasirodęs po penktojo pakartotinio sukimo, aktyvina 8 

nemokamus sukimus. Nemokami sukimai žaidžiami su 3125 būdais laimėti. Laimėjimo derinys 

yra sutampantys simboliai, pasirodę bet kurioje vietoje ant trijų ar daugiau gretimų būgnų, 

pradedant kairiausiuoju būgnu ir einant iki dešiniausiojo. Išmokama tik už ilgiausią sutampančių 

simbolių derinį. Daugiau laimėjimų sukuriama tada, kai ant tų pačių būgnų atsiranda papildomų 

to paties simbolio egzempliorių, kurie sukuria ilgiausią laimėjimo būdą. Vienalaikiai laimėjimai 

už skirtingus simbolius sudedami. Už visus laimėjimus išmokama tik pagal laimėjimo būdus. 

Bendrą laimėjimą už simbolius galite apskaičiuoti ant vieno būgno esančių sutampančių simbolių 

skaičių padauginę iš ant kitų būgnų esančių sutampančių simbolių skaičiaus esant ilgiausiam 

laimėjimo deriniui. Rezultatą padauginkite iš monetos laimėjimo sumos už ilgiausią laimintį 

simbolių derinį pagal IŠMOKŲ LENTELĘ.  

Bendras sukimo laimėjimas yra visų tipų simbolių laimėjimų suma. Pakaitiniai simboliai pasirodo 

tik ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų per pagrindinį žaidimą ir nemokamus sukimus.  Pakaitinis simbolis 

pakeičia visus simbolius. Laimėjimo derinys, pasirodęs per bet kurį pagrindinio žaidimo sukimą, 

aktyvina 1 pakartotinį sukimą, daugiausia iki 5 pakartotinių sukimų. Per kiekvieną pakartotinį 

sukimą laimėjimo būdų skaičius padidinamas ant būgnų pasirodžiusiais 2 papildomais simboliais. 

Toliau lentelėje parodyta būgnų konfigūracija ir laimėjimo būdų skaičius po pagrindinio žaidimo 

raundo pradinio sukimo, kiekvieno pakartotinio sukimo ir nemokamų sukimų. Pakartotiniai 

sukimai žaidžiami esant tam pačiam statymo lygiui ir monetos vertei, kaip ir per sukimą, per kurį 

buvo aktyvintas pirmasis pakartotinis sukimas. Jei per pakartotinį sukimą ar po penktojo 

pakartotinio sukimo laimėjimo derinių nėra, pakartotiniai sukimai baigiasi ir grąžinama pradinė 

būgnų konfigūracija. Pakartotinių sukimų laimėjimai pridedami prie bet kokių laimėjimų, gautų iš 

pradinio sukimo. Laimėjimo derinys, pasirodęs po penktojo pakartotinio sukimo, aktyvina 8 

nemokamus sukimus.  Nemokami sukimai žaidžiami esant tam pačiam statymo lygiui ir monetos 

vertei, kaip ir per sukimą, per kurį buvo aktyvinti pakartotiniai sukimai ir nemokami sukimai. Per 

nemokamus sukimus papildomų nemokamų sukimų laimėti negalima. 

 

Stacionaraus kompiuterio versija 
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Mobiliojo įrenginio versija 
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Žaidimo informacija: 

Būgnų skaičius: 5 

Eilučių skaičius: 5 

Mokėjimo linijų skaičius: 3125 

Monetų vertės (Eur): 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00  

Minimalus statymas: 0,50 Eur 

Didžiausias statymas: 1000,00 Eur  

Maksimalus galimas laimėjimas: 200000 Eur  

 

Išmokų lentelė 

Simbolis Apibūdinimas Simbolio 

kodas 

Kombinacija Išmoka 

 

 

Aukso kasykla 

 

SYM0 

5X 1000 

4X 250 

3X 10 

 

 

Sidabro kasykla 

 

SYM1 

5X 500 

4X 150 

3X 10 

 

Deimantų kasykla SYM2 5X 250 

4X 100 

3X 10 
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Rubino kasykla SYM3 5X 200 

4X 75 

 3X 10 

 

Batas SYM4 5X 150 

4X 60 

3X 10 

 

Kaukolė SYM5 5X 100 

4X 50 

3X 10 

 

Ratas SYM6 5X 50 

4X 15 

3X 5 

 

Akmens kirvis SYM7 5X 50 

4X 15 

3X 5 

Laisvės statula SYM8 5X 50 

4X 15 
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3X 5 

 

Skrynia SYM9 5X 50 

4X 15 

 3X 5 

 

Amfora SYM10 5X 50 

4X 15 

3X 5 

 

 

Wild 

(Kirminas) 

  SYM11 Pakeičia visus simbolius. 

Pasirodo tik ant 2, 3, 4 ir 5 

būgnų per pagrindinį 

žaidimą ir nemokamus 

sukimus. 

 

 

Simboliai: 
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Laimėjimų eilutės:  

 

2.650 Žaidimas „Auksinis kiaušinis“ („Golden Egg“) 

„The Golden Egg“ („Auksinis kiaušinis“) yra Bingo vaizdo žaidimas su 1 kortele. Šiame žaidime 

yra: „Turbo“ ir nauja kortelė. Žaidimas žaidžiamas su 1 kortele, ant kurios yra 15 skaitmenų. 

Pirmajame kortelės stulpelyje rodomi skaitmenys tik nuo 1 iki 9, antrajame stulpelyje rodoma tik 

10–19, trečiajame stulpelyje rodoma tik 20–29, ketvirtajame stulpelyje rodoma tik 30–39, 

penktajame stulpelyje rodoma tik 40–49, šeštajame stulpelyje rodoma tik 50–59, septintajame 

stulpelyje rodoma tik 60–69, aštuntajame stulpelyje rodoma tik 70–79, o paskutiniame stulpelyje 

rodoma tik 80–90. Per kiekvieną raundą atsitiktine tvarka traukiama 90 kamuoliukų, pažymėtų 

skaitmenimis nuo 1 iki 90, kol kortelėje sutampa 15 skaičių. Paskelbtų kamuoliukų skaičius 

rodomas ekrano dalyje „Paskelbti kamuoliukai“. Kortelės skaitmenys lentelėje paryškinami 

raudonai. Nesutapę ištraukti skaitmenys lentelėje paryškinami juodai. Visi skaitmenys, žaidimo 

kortelėje sutapę su mašinos ištrauktais, paryškinami baltai. Pasirinkite statymą, iš kurio žaisite. 

Kortelės skaitmenis keiskite spustelėdami mygtuką „Nauja kortelė“, o traukimą pradėsite 

spustelėję „Žaisti“. Žaidimą galima žaisti greičiau – tam paspauskite mygtuką „Turbo“. Aktyvinus 

mygtuką „Turbo“, esamame žaidimo raunde jo išjungti nebegalima. Žaidimą galima žaisti dar 

greičiau – tam paspauskite mygtuką „Skubiai“. Pradėjus žaidimą mygtukas „Žaisti“ taps mygtuku 

„Skubiai“ (piktograma „Pirmyn“). Spustelėjus mygtuką „Skubiai“, kiekvieno ištraukto skaitmens 

rodymas praleidžiamas. Visi ištraukti skaitmenys rodomi lauke „Paskelbti kamuoliukai“. 

Kiekvienas ištrauktas skaitmuo paryškinamas lentelėje (1–90), o laimėjimo suma parodoma 

iškylančiajame pranešime (jei parodomas). Kai bus paryškinti visi 15 skaitmenų, bus parodyti 

laimėjimai. Didžiausia išmoka skiriama tada, jei kortelė užpildoma ištraukus pirmuosius 40 

kamuoliukų. Kitos išmokos skiriamos tada, jei kortelė užpildoma per šiuos intervalus:  41–45, 46–

50, 51–55, 56–60, 61–65, 66–70, 71–75, 76–80, 81–82, 83–84, 85–86, 87–88, 89–90. Tai reiškia, 

kad, pavyzdžiui, bilietą užpildžius sulig 67-uoju kamuoliuku, suteikiama išmoka už 70 

kamuoliukų. 

 

Stacionaraus kompiuterio versija 
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Mobiliojo įrenginio versija 

 

Žaidimo informacija: 

 

Bingo tipas: Vaizdo žaidimas 

Kortelių skaičius: 1 
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Mokestis už raundą (monetos): 4 

Monetų vertės (Eur): 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1 

Minimalus statymas: 0,04 Eur 

Didžiausias statymas: 40 Eur 

Maksimalus galimas laimėjimas: 24000 Eur 

 

Mokėjimo lentelė (kaip pavyzdys) Vertės keičiasi atsižvelgiant į statymą. 

Pavyzdžiui, mokėtina lentelė, kai statymas yra 0,4 Eur, parodyta žemiau. 

 

Pastaba: kadangi tai bingo žaidimas, jame yra ne skaičiai, o simboliai. Žaidimas žaidžiamas su 

skaičiais ant kortelės. 
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2.651 Žaidimas „Vaisių pabaisų kalėdos“ („Fruit Monster Christmas“) 

„Vaisių pabaisų kalėdos“ („Fruit Monster Christmas“) yra standartinis vaizdo žaidimo automatas 

su 5 būgnais, 3 eilėmis ir 5 fiksuotomis išmokų linijomis. Šiame žaidime yra: standartinis 

pakaitinis simbolis, paslaptingasis sklaidos simbolis, premijos žaidimas ir lošimas. Žaidimo 

raundas pradedamas paspaudžiant mygtuką „Sukti“, žaidžiama su pasirinkta monetos verte ir 

statymo lygiu. 

Pakaitinis simbolis pasirodo bet kurioje būgnų vietoje ir pakeičia visus simbolius, išskyrus 

paslaptingąjį sklaidos simbolį. Už vienu metu pasirodžiusius 3 paslaptinguosius sklaidos simbolius 

suteikiamas funkcijos žaidimas. Jei vienu metu pasirodo 3 ar daugiau paslaptingųjų sklaidos 

simbolių, aktyvinamas funkcijos žaidimas. Už paslaptingųjų sklaidos simbolių paslėpti kiti 

simboliai. Kai vienas iš jų pasirenkamas, jie atskleidžia paslėptus simbolius ir visi paslaptingieji 

sklaidos simboliai tampa pasirinktu simboliu, už kurį išmokama išmoka. Laimėjimo suma apribota 

paslaptingųjų sklaidos simbolių skaičiumi. 

Norint lošti iš bet kurio laimėjimo, reikia spustelėti mygtuką „Lošti“. Žaidėjo prašoma pasirinkti 

vieną iš dviejų simbolių. Atspėjus teisingai, laimėjimas dvigubinamas. Iš laimėjimų galima lošti 

iki 5 kartų. 

 

Stacionaraus kompiuterio versija 
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Mobilaus įrenginio versija 

 

 

Žaidimo informacija: 
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Būgnų skaičius: 5 

Eilučių skaičius: 3 

Mokėjimo linijų skaičius: 5 

Monetų vertės (Eur): 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00  

Minimalus statymas: 0,05 Eur 

Didžiausias statymas: 50,00  Eur 

Maksimalus galimas laimėjimas: 8000 Eur 

 

Išmokų lentelė 

 

Simbolis Apibūdinimas 
Simbolio 

kodas 

Sąlygos 

 

Wild 

(Vaisių pabaisa) 

 

 

 

SYM8 

 

Pakeičia visus 

simbolius, 

išskyrus 

paslaptingąjį 

sklaidos simbolį. 

 

 

Paslaptingasis 

sklaidos simbolis 

(Lapas) 

 

 

 

      SYM0 

Jei vienu metu 

pasirodo 3 ar 

daugiau 

paslaptingųjų 

sklaidos 

simbolių, 

aktyvinamas 

funkcijos 

žaidimas. 
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Bonus žaidimas 

 Paslaptingieji 

išsibarstymo 

simboliai slepia 

kitus simbolius, 

kai pasirinktas 

vienas iš jų 

atskleidžia 

paslėptus 

simbolius, o visi 

kiti simboliai 

virsta pasirinktu 

simboliu, 

išmokant jo 

išmokėjimą. 

 

 

Simbolis Apibūdinimas 
Simbolio 

kodas 

Kombinacija Išmoka 

 

Apelsinas 

 

 

SYM1 

5x 800 

4x 200 

3x 20 

 

Ananasas 

 

 

        SYM2 

5x 120 

4x 40 

3x 10 

 

Arbūzas  

 

 

SYM3 

5x 80 

4x 20 

3x 6 

Slyva  5x 50 
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SYM4 

4x 10 

3x 4 

 

Braškė 

 

 

SYM5 

5x 40 

4x 10 

3x 3 

 

       Citrina 

 

 

SYM6 

5x 30 

4x 9 

3x 3 

 

Vyšnia 

 

 

       SYM7 

5x 30 

4x 8 

3x 3 

2x 1 

 

2.652 Žaidimas „Vaisių pabaisa“ („Fruit Monster“) 

 

„Vaisių pabaisa“ („Fruit Monster“) yra standartinis vaizdo žaidimo automatas su 5 būgnais, 3 

eilėmis ir 5 fiksuotomis išmokų linijomis. Šiame žaidime yra: standartinis pakaitinis simbolis, 

paslaptingasis sklaidos simbolis, premijos žaidimas ir lošimas.  

Žaidimo raundas pradedamas paspaudžiant mygtuką „Sukti“, žaidžiama su pasirinkta monetos 

verte ir statymo lygiu. 

Pakaitinis simbolis pasirodo bet kurioje būgnų vietoje ir pakeičia visus simbolius, išskyrus 

paslaptingąjį sklaidos simbolį.  Už vienu metu pasirodžiusius 3 paslaptinguosius sklaidos 

simbolius suteikiamas funkcijos žaidimas. Jei vienu metu pasirodo 3 ar daugiau paslaptingųjų 

sklaidos simbolių, aktyvinamas funkcijos žaidimas.  

Už paslaptingųjų sklaidos simbolių paslėpti kiti simboliai. Kai vienas iš jų pasirenkamas, jie 

atskleidžia paslėptus simbolius ir visi paslaptingieji sklaidos simboliai tampa pasirinktu simboliu, 
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už kurį išmokama išmoka. Laimėjimo suma apribota paslaptingųjų sklaidos simbolių skaičiumi. 

Norint lošti iš bet kurio laimėjimo, reikia spustelėti mygtuką „Lošti“. Žaidėjo prašoma pasirinkti 

vieną iš dviejų simbolių. Atspėjus teisingai, laimėjimas dvigubinamas. Iš laimėjimų galima lošti 

iki 5 kartų. 

Stacionaraus kompiuterio versija 

 

Mobilaus įrenginio versija 
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Žaidimo informacija: 

Būgnų skaičius: 5 

Eilučių skaičius: 3 

Mokėjimo linijų skaičius: 5 

Monetų vertės (Eur): 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00  

Minimalus statymas: 0,05 Eur 

Didžiausias statymas: 50,00 Eur 

Maksimalus galimas laimėjimas: 8000 Eur  

 

Išmokų lentelė 

Simbolis Apibūdinimas Simbolio kodas Sąlygos 

 

Wild 

(Vaisių 

pabaisa) 

 

 

 

SYM8 

 

 

 

Pakeičia visus 

simbolius, išskyrus 

paslaptingąjį 

sklaidos simbolį. 

 

 

Paslaptingasis 

sklaidos 

simbolis 

(Lapas) 

 

 

         SYM0 

Jei vienu metu 

pasirodo 3 ar 

daugiau 

paslaptingųjų 

sklaidos simbolių, 

aktyvinamas 

funkcijos 

žaidimas. 
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Bonus 

žaidimas 

 Paslaptingieji 

išsibarstymo 

simboliai slepia 

kitus simbolius, 

kai pasirinktas 

vienas iš jų 

atskleidžia 

paslėptus 

simbolius, o visi 

kiti simboliai 

virsta pasirinktu 

simboliu, išmokant 

jo išmokėjimą. 

 

Simbolis Apibūdinimas 
Simbolio 

kodas 

Kombinacija Išmoka 

 

Apelsinas 

 

 

SYM1 

5x 800 

4x 200 

3x 20 

 

Ananasas 

SYM2 5x 120 

4x 40 

3x 10 

 

Arbūzas  

 

 

SYM3 

5x 80 

4x 20 

3x 6 

Slyva 

 

 

 

5x 50 

4x 10 
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SYM4 3x 4 

 

Braškė 

 

 

SYM5 

5x 40 

4x 10 

3x 3 

 

Citrina 

 

 

SYM6 

5x 30 

4x 9 

3x 3 

 

Vyšnia 

 

 

SYM7 

5x 30 

4x 8 

3x 3 

2x 1 

Simboliai: 
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Laimėjimų eilutės 

 

2.653 Žaidimas „Vaisių ūkis“ („Fruit Farm“) 

„Vaisių ūkis“ („Fruit Farm“) yra sukimo daugiklio vaizdo žaidimo automatas su 3 būgnais, 3 

eilėmis ir 27 būdais laimėti. Šiame žaidime yra: standartinis pakaitinis simbolis, nemokamų 

sukimų pakaitinis simbolis su daugikliu, nemokami sukimai ir lošimas. 

Žaidimas žaidžiamas su sukimo daugiklio statymo būdų parinktimi – iki 243 būdų, 1–10 statymo 

lygių ir skirtingomis monetos vertėmis x. Pakaitinis simbolis pasirodo bet kurioje būgnų vietoje ir 

pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos. Už vienu metu pasirodžiusius 3 sklaidos simbolius 

suteikiami atsitiktiniai 15, 20 ar 25 nemokamų sukimų rinkiniai. Jei 3 sklaidos simboliai per tą patį 

laiką pasirodo dar kartą, per nemokamą sukimą galima laimėti papildomų nemokamų sukimų. Visi 

laimėjimai, gauti per nemokamus sukimus, dauginami x 2. Pasirinktas statymas per nemokamą 

sukimą lieka toks pats, kaip ir per žaidimą, per kurį buvo aktyvintas nemokamas sukimas. Norint 
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lošti iš bet kurio laimėjimo, reikia spustelėti mygtuką „Lošti“. Žaidėjo prašoma pasirinkti vieną iš 

dviejų simbolių. Atspėjus teisingai, laimėjimas dvigubinamas. Iš laimėjimų galima lošti iki 5 kartų. 

Stacionaraus kompiuterio versija 

 

Mobilaus įrenginio versija 

 

 

Žaidimo informacija: 

Būgnų skaičius: 3 
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Eilučių skaičius: 3 

Mokėjimo linijų skaičius: 27  

Monetų vertės (Eur): 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00  

Minimalus statymas: 0,07 Eur 

Didžiausias statymas: 70,00 Eur 

Maksimalus galimas laimėjimas (Eur): 28000 Eur 

 

Išmokų lentelė 

 

Simbolis Apibūdinimas Simbolio kodas Sąlygos 

 

     Wild 

  (Baidyklė) 

 

SYM7  

 

Pakeičia visus simbolius, 

išskyrus paslaptingąjį 

sklaidos simbolį. 

 

 
Scatter 

(Moneta) 

SYM0  

 

Už vienu metu 

pasirodžiusius 3 sklaidos 

simbolius suteikiami 

atsitiktiniai 15, 20, 25 

nemokamų sukimų 

rinkiniai. 
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Simbolis Apibūdinimas 
Simbolio 

kodas 

Kombinacija Išmoka 

 

Baidyklė 

 

 

SYM7 

 

 

 

3x 

 

 

 

100 

 

 

Arbūzas 

 

 

         SYM1 

 

 

3x 

 

 

30 

 

Slyva 

 

 

SYM2 

 

 

 

3x 

 

 

 

10 

 

Vynuogė 

 

SYM3 

 

Vyšnia 

 

SYM4 

 

 

 

 

 

3x 

 

 

 

 

 

3 
 

Citrina 

 

       SYM5 

 

Apelsinas 

 

SYM6 
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Laimėjimų eilutės: 

 

 

 

2.654 Žaidimas „Kaliko Džekas“ („Calico Jack“) 

„Kaliko Džekas“ („Calico Jack“) yra standartinis vaizdo žaidimo automatas su 5 būgnais, 3 eilėmis 

ir 9 fiksuotomis išmokų linijomis. Šiame žaidime yra: pakaitinis simbolis su išmoka, standartinis 

sklaidos simbolis, nemokamas sukimas ir lošimas. 

Pakaitinis simbolis pasirodo bet kurioje būgnų vietoje ir pakeičia visus simbolius, išskyrus 

sklaidos. 

Sklaidos simbolis pasirodo tik ant 1, 3 ir 5 būgnų. Už vienu metu pasirodžiusius 3 sklaidos 

simbolius suteikiama 10 nemokamų sukimų. Jei 3 sklaidos simboliai per tą patį laiką pasirodo dar 

kartą, per nemokamą sukimą galima laimėti papildomų nemokamų sukimų. 

Per nemokamą sukimą sklaidos simbolis taip pat tampa pakaitiniu simboliu ir pakeičia visus 

simbolius, išskyrus pradinį pakaitinį simbolį. 

Sklaidos simbolis pasirodo tik ant 1, 3 ir 5 būgnų. Už vienu metu pasirodžiusius 3 sklaidos 

simbolius suteikiama 10 nemokamų sukimų. Jei 3 sklaidos simboliai per tą patį laiką pasirodo dar 

kartą, per nemokamą sukimą galima laimėti papildomų nemokamų sukimų. 

Per nemokamą sukimą sklaidos simbolis taip pat tampa pakaitiniu simboliu ir pakeičia visus 

simbolius, išskyrus pradinį pakaitinį simbolį. 

Jei norite lošti iš bet kurio laimėjimo, paspauskite mygtuką „Lošti“. Atspėkite, ar „Ieškoma“ yra 

Mary Read, ar Anne Bonny. Atspėjus teisingai, laimėjimas dvigubinamas. Iš laimėjimų galima 

lošti iki 5 kartų. 

Stacionaraus kompiuterio versija 
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Mobilaus įrenginio versija 

 

 

Žaidimo informacija: 

Būgnų skaičius: 5 

Eilučių skaičius: 3 

Mokėjimo linijų skaičius: 9 
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Monetų vertės (Eur): 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00  

Minimalus statymas: 0,09 Eur 

Didžiausias statymas: 90,00 Eur 

Maksimalus galimas laimėjimas: 240000 Eur 

 

Išmokų lentelė 
 

Simbolis Apibūdinimas Simbolio 

kodas 

Kombinacija Išmoka 

 

 

 

Calico Jack 

 

 

SYM0 

5x 5000 

4x 1000 

3x 100 

2x 10 

 

 

Mary Read 

 

 

 

SYM1 

5x 1000 

4x 250 

3x 50 

2x 5 

 

 

 

 

 

Anne Bonny 

 

 

 

 

SYM2 

5x 500 

4x 100 

3x 25 

2x 5 

  5x 250 
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Inkaras 

 

SYM3 

4x 75 

3x 15 

2x 5 

 

 

 

Raidė A 

 

 

SYM4 

5x 150 

4x 40 

3x 10 

 

 

 

Raidė K 

 

 

SYM5 

5x 150 

4x 40 

3x 10 

 

 

 

Raidė Q 

 

 

SYM6 

5x 100 

4x 20 

3x 5 

 

 

 

Raidė J 

 

 

SYM7 

5x 100 

4x 20 

3x 5 
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Skaičius 10 

 

 

SYM8 

5x 100 

4x 20 

3x 5 

 

Simbolis Apibūdinimas Simbolio kodas Sąlygos 

 

Wild 

(Calico Jack) 

 

 

 

SYM0 

 

Pakeičia visus simbolius, 

išskyrus sklaidos. 

 

 

Scatter 

(Chest) 

 

 

SYM9 

 

Pasirodo tik ant 1, 3 ir 5 

būgnų. Už vienu metu 

pasirodžiusius 3 sklaidos 

simbolius suteikiama 10 

nemokamų sukimų. 

 

 

2.655 Žaidimas „Boss Vegas“ („Boss Vegas“) 

 

 „Boss Vegas“ yra standartinis vaizdo žaidimo automatas su 3 būgnais, 1 eile ir 1 fiksuota išmokų 

linija. Šio žaidimo ypatybės: pakaitinis simbolis su daugikliu, sklaidos simboliai. Žaidimas 

žaidžiamas su 1 žaidimo linija, pasirinktu statymo lygiu ir monetos verte. Visi laimėjimai su 

„Pakaitiniu“ simboliu dauginamos sumai iš x2.  Sklaidos simboliai moka už bet kurias pasirinktas 

eilutes. Bendras statymas lygus sumai už sukimą, padaugintą iš monetos vertės ir statymo lygio.  

Stacionaraus kompiuterio versija 
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Mobilaus įrenginio versija 

 

 

Žaidimo informacija: 

Būgnų skaičius: 3 

Eilučių skaičius: 1 

Mokėjimo linijų skaičius: 1 

Monetų vertės (Eur): 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00  
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Minimalus statymas: 0,01 Eur 

Didžiausias statymas: 100,00 Eur 

Maksimalus galimas laimėjimas: 400 Eur  

 

Išmokų lentelė 

Simbolis Apibūdinimas Simbolio kodas Išmoka 

X3 

 

                 Wild 

(Pasveikinimo         

ženklas) 

 

       SYM0 

  

400 

 

X3 

 

        

 

 

             Scatter 

            (Karūna) 

                                                               

 

 

        SYM8 

 

 

120   

 

X2 

 

 

4  

 

X1 

 

 

2 

 

 

 

 

                 Vito 

 

 

       SYM1 

 

 

10 



323 
 

 

 

 

 

               Micelle 

 

 

 

 

 

 

      SYM2 

 

 

 

15 

 

 

 

                Sergei 

 

      SYM3 

 

20 

 

 

 

 

               Martin 

 

 

     SYM4 

 

 

30 

 

 

 

 

              Žetonas 

 

 

     SYM5 

 

 

70 

 

 

 

 

            Kauliukai 

 

 

SYM6 

 

50 
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              Kortos 

 

 

SYM7 

 

 

40 

 

 

 

            3 simboliai 

  (bet kuris pasirinkimas)  

  

5   

 

 

 

           3 simboliai  

   (tikslus pasirinkimas) 

  

 10  

 

 

2.656 Žaidimas „Bingo mašina“ („Bingo Machine“) 

„Bingo mašina“ („Bingo Machine“) yra Bingo vaizdo žaidimas su 1 kortele. Šiame žaidime yra: 

„Turbo“ ir nauja kortelė. Žaidimas žaidžiamas su 1 kortele, ant kurios yra 15 skaitmenų. 

Pirmajame kortelės stulpelyje rodomi skaitmenys tik nuo 1 iki 9, antrajame stulpelyje rodoma tik 

10–19, trečiajame stulpelyje rodoma tik 20–29, ketvirtajame stulpelyje rodoma tik 30–39, 

penktajame stulpelyje rodoma tik 40–49, šeštajame stulpelyje rodoma tik 50–59, septintajame 

stulpelyje rodoma tik 60–69, aštuntajame stulpelyje rodoma tik 70–79, o paskutiniame stulpelyje 

rodoma tik 80–90. 

Per kiekvieną raundą atsitiktine tvarka traukiama 90 kamuoliukų, pažymėtų skaitmenimis nuo 1 

iki 90, kol kortelėje sutampa 15 skaičių. Paskelbtų kamuoliukų skaičius rodomas ekrano dalyje 

„Paskelbti kamuoliukai“. Kortelės skaitmenys lentelėje paryškinami raudonai. Nesutapę ištraukti 

skaitmenys lentelėje paryškinami juodai. Visi skaitmenys, žaidimo kortelėje sutapę su mašinos 

ištrauktais, paryškinami baltai. Pasirinkite statymą, iš kurio žaisite. Kortelės skaitmenis keiskite 

spustelėdami mygtuką „Nauja kortelė“, o traukimą pradėsite spustelėję „Žaisti“. Žaidimą galima 

žaisti greičiau – tam paspauskite mygtuką „Turbo“. Aktyvinus mygtuką „Turbo“, esamame 

žaidimo raunde jo išjungti nebegalima. Žaidimą galima žaisti dar greičiau – tam paspauskite 

mygtuką „Skubiai“. Pradėjus žaidimą mygtukas „Žaisti“ taps mygtuku „Skubiai“ (piktograma 

„Pirmyn“). Spustelėjus mygtuką „Skubiai“, kiekvieno ištraukto skaitmens rodymas praleidžiamas. 

Visi ištraukti skaitmenys rodomi lauke „Paskelbti kamuoliukai“. Kiekvienas ištrauktas skaitmuo 

paryškinamas lentelėje (1–90), o laimėjimo suma parodoma iškylančiajame pranešime (jei 

parodomas). Kai bus paryškinti visi 15 skaitmenų, bus parodyti laimėjimai. Didžiausia išmoka 

skiriama tada, jei kortelė užpildoma ištraukus pirmuosius 40 kamuoliukų. Kitos išmokos skiriamos 

tada, jei kortelė užpildoma per šiuos intervalus:  41–45, 46–50, 51–55, 56–60, 61–65, 66–70, 71–
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75, 76–80, 81–82, 83–84, 85–86, 87–88, 89–90. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, bilietą užpildžius 

sulig 67-uoju kamuoliuku, suteikiama išmoka už 70 kamuoliukų. 

Stacionaraus kompiuterio versija 

 

Mobilaus įrenginio versija 

 

 



326 
 

Išmokų lentelė 

Bingo tipas: Vaizdo žaidimas 

Kortelių skaičius: 1 

Mokestis už raundą (monetos): 4 

Monetų vertės (Eur): 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,00 

Minimalus statymas: 0,04 Eur 

Didžiausias statymas: 40 Eur 

Maksimalus galimas laimėjimas: 24000 Eur 

 

Mokėjimo lentelė (kaip pavyzdys) 

Pavyzdžiui, mokėtina lentelė, kai statymas yra 0,4 Eur (parodyta žemiau): 
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Pastaba: kadangi tai bingo žaidimas, jame yra ne skaičiai, o simboliai. Žaidimas žaidžiamas su 

skaičiais ant kortelės. 

 
 

2.657 Žaidimas „Būgnų šerifas“ („Reel Sheriff“) 

„Būgnų šerifas“ („Reel Sheriff“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 20 fiksuotų laimėjimo 

linijų, turintis pasislenkančius Wild simbolius bei Pakartotinius sukimus ir Paslaptingus 

laimėjimus. 

Kaip žaisti?  

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito. 

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“. 

ŽAIDIMO LIMITAI: 

Minimali statymo suma: €0,20 

Maksimali statymo suma: €100,00 

Maksimalus viso sukimo laimėjimas: €110 000,00 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės (5X, 4X, 3X ir 1X) yra 

pateikiamos statymo žetonų verte. 

  

Simbolis Pavadinimas  (5x) (4x) (3x) (1x) 

 

Šerifas - - - - 
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Simbolis Pavadinimas  (5x) (4x) (3x) (1x) 

 

Plėšikė - - - - 

 

Paslaptingasis simbolis - - - 5-50 

 

Šerifo Ženklelis 25 8 1 - 

 

Maišas Pinigų 20 5 0,8 - 

 

Ginklai 15 4 0,8 - 

 

Pasagos 10 3 0,6 - 

 

Kaukolė 10 3 0,6 - 

 

A 5 1 0,4 - 

 

K 5 1 0,4 - 

 

Q 3 0,6 0,2 - 
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Simbolis Pavadinimas  (5x) (4x) (3x) (1x) 

 

J 3 0,6 0,2 - 

 

10 3 0,6 0,2 - 

 

Laimėjimo linijos 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo ir išmokami pagal laimėjimų lentelėje rodomas 

vertes. 

Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę. 

Išmokamas laimėjimas už bet kur esančius Scatter simbolius. 

Jei išmokų eilėje ar Scatter kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, skiriamas tik didžiausias 

prizas iš galimų. 

Scatter laimėjimai pridedami prie laiminčių linijų laimėjimų. Laiminčios linijos laimėjimai 

pridedami. 
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16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

 

Pasislenkantys WILD SIMBOLIAI 

Wild simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus Paslaptingąjį simbolį. Iškritus Wild simboliui 

pradedami pakartotiniai sukimai. 

 

 

Šerifo simbolis iškrenta tik 1ame būgne ir juda iš kairės į dešinę, kiekvieno 

pakartotinio sukimo metu.  

 

Plėšikės simbolis iškrenta tik 5ame būgne ir juda iš dešinės į kairę, kiekvieno 

pakartotinio sukimo metu. 

 

MYSTERY (PASLAPTINGASIS) SIMBOLIS 

 

 

Jei Plėšikės ir Šerifo simboliai atsiduria toje pačioje būgnų pozicijoje ir susiduria 

centriniame būgne, tuomet atsiranda naujas Paslaptingasis simbolis. 

 

Paslaptingasis simbolis veikia kaip Wild simbolis ir keičia kitus simbolius.  

 

Pirma pridedami laimėjimų linijose esantys laimėjimai ir tuomet atsitiktinai 

parenkamas laimėjimas dauginantis pradinį statymą nuo 5X iki 50X kartų.  

 

Po Paslaptingojo laimėjimo įskaitymo, Plėšikės ir Šerifo simboliai toliau keliauja 

savo kryptimi kaip atskiri Wild simboliai. 

 

Paslaptingasis (Išmėtytas) laimėjimas mokamas už bet kur esančius 

Paslaptinguosius simbolius. 

 

 

RESPIN (PAKARTOTINIS SUKIMAS)  
Pakartotiniai sukimai žaidžiami pradine viso statymo suma. Pakartotiniai sukimai baigiami kai 

būgnuose nebelieka Wild simbolių. 
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Laimėjimas su Wild simboliu 

  

RESPIN (PAKARTOTINIS SUKIMAS) 

 

Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 
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Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 

pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  

 
Laimėjimo dvigubinimas: žaidėjas gali padvigubinti turimą laimėjimą nuo €40,00 iki 

€80,00 spėdamas kortos spalvą. 

VALDYMO MYGTUKAI 
  

 

MENIU mygtukas atidaro žaidimo meniu. 

 

ŽAIDIMO ISTORIJA atidaro žaidimų istorijos puslapį. 

 

 

PAGALBA mygtukas atidaro pagalbos puslapį. 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ mygtukas atidaro laimėjimų lentelę. 

 

 

PAGRINDINIS mygtukas uždaro žaidimą ir surenka laimėjimą, jei yra. 

 

 

LIKUTIS laukelis rodo jūsų dabartinį likutį. 

 

STATYMAS valdiklis atidaro statymų nuostatas. 
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LAIMĖTA laukelis rodo visas išmokas laimėtas viso sukimo metu. 

 

DIDŽIAUSIAS STATYMAS mygtukas perjungia statymo nuostatą į 

didžiausią, atsižvelgiant į jūsų likutį. 

 

LOŠTI mygtukas pradeda lošimo funkciją jei laimėta sukime. 

 

SUKTI mygtukas pradeda žaidimą su esamomis statymo nuostatomis. 

 

STABDYTI mygtukas greitai sustabdo būgnus. Galimas, kol būgnai sukasi. 

  TARPAS (klaviatūroje) gali būti naudojamas kaip mygtukai SUKTI ir 

STABDYTI. 

 

 

SURINKTI mygtukas prideda laimėjimą prie jūsų likučio. Galimas po 

kiekvieno laimėjimo. 

 

GARSAS mygtukas reguliuoja garsumą. 

 

2.658 Žaidimas „Juokdarys 40“ („Joker 40“) 

„Juokdarys 40“ („Joker 40“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 40 fiksuotomis laimėjimo 

linijomis, turintis Wild bei Scatter simbolius, kurie suaktyvina nemokamus sukimus. 

Kaip žaisti?  

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito. 

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“. 

 

ŽAIDIMO LIMITAI: 

Minimali statymo suma: €0,20 

Maksimali statymo suma: €100,00 

Maksimalus viso sukimo laimėjimas: €110 000,00 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ 

Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės (5X, 4X ir 3X) yra pateikiamos statymo žetonų 

verte.    
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Simbolis Pavadinimas  (5x) (4x) (3x) 

 

Žvaigždė (Scatter 

simbolis) 

30 Nemokamų 

sukimų 

20 Nemokamų 

sukimų 

10 Nemokamų 

sukimų 

 

Juokdarys (Wild 

simbolis) 

50 10 2 

 

Raudonas 7 20 4 1 

 

Mėlynas 7 20 4 1 

 

Braškė 12 3 1 

 

Kriaušė 12 3 1 

 

Vynuogės 8 2 0,4 

 

Arbūzas 8 2 0,4 

 

Vyšnia 4 1 0,2 

 

Slyva 4 1 0,2 

 

Apelsinas 4 1 0,2 

 

Citrina 4 1 0,2 

Laimėjimo linijos 
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Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo ir išmokami pagal laimėjimų lentelėje rodomas 

vertes. 

Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę. 

Išmokamas laimėjimas už bet kur esančius Scatter simbolius. Jei išmokų eilėje ar Scatter 

kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, skiriamas tik didžiausias prizas iš galimų. Scatter 

laimėjimai pridedami prie laiminčių linijų laimėjimų. Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. 
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WILD SIMBOLIS 

 

 Wild simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus Scatter simbolį. 

 

SCATTER SIMBOLIS 

 

Iškritus trims ar daugiau Scatter simboliams laimėjimų linijoje nuo kairiausios į 

dešinę dovanojami nemokami sukimai. Suaktyvinamų nemokamų sukimų kiekis 

nustatomas pagal laimėjimų lentelę. 

 

BONUSINIS ŽAIDIMAS FREE SPINS (NEMOKAMI SUKIMAI)  

 

Iškritus trims ar daugiau Scatter simboliams laimėjimų linijoje nuo kairiausios į dešinę dovanojami 

nemokami sukimai. Suaktyvinamų nemokamų sukimų kiekis nustatomas pagal laimėjimų lentelę. 

Nemokami sukimai gali būti suaktyvinami papildomą kartą, jei iškrenta trys are daugiau Scatter 

simboliai nemokamų sukimų metu. Nemokami sukimai žaidžiami prieš tai pasirinkta viso statymo 

verte. 
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Laimėjimas su Wild Simboliu  

  

 

BONUSINIS ŽAIDIMAS FREE SPINS (NEMOKAMI SUKIMAI) 

 

Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 

pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  
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Laimėjimo dvigubinimas: žaidėjas gali padvigubinti turimą laimėjimą nuo €40,00 iki   

€80,00 spėdamas kortos spalvą. 

VALDYMO MYGTUKAI 
  

 

MENIU mygtukas atidaro žaidimo meniu. 

 

 

ŽAIDIMO ISTORIJA atidaro žaidimų istorijos puslapį. 

 

 

PAGALBA mygtukas atidaro pagalbos puslapį 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ mygtukas atidaro laimėjimų lentelę. 

 

 

PAGRINDINIS mygtukas uždaro žaidimą ir surenka laimėjimą, jei yra. 

 

 

LIKUTIS laukelis rodo jūsų dabartinį likutį. 

 

STATYMAS valdiklis atidaro statymų nuostatas. 

 

LAIMĖTA laukelis rodo visas išmokas laimėtas viso sukimo metu. 
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DIDŽIAUSIAS STATYMAS mygtukas perjungia statymo nuostatą į 

didžiausią, atsižvelgiant į jūsų likutį. 

 

LOŠTI mygtukas pradeda lošimo funkciją jei laimėta sukime. 

 

SUKTI mygtukas pradeda žaidimą su esamomis statymo nuostatomis. 

 

STABDYTI mygtukas greitai sustabdo būgnus. Galimas, kol būgnai sukasi. 

  TARPAS (klaviatūroje) gali būti naudojamas kaip mygtukai SUKTI ir 

STABDYTI. 

 

 

SURINKTI mygtukas prideda laimėjimą prie jūsų likučio. Galimas po 

kiekvieno laimėjimo. 

 

GARSAS mygtukas reguliuoja garsumą. 

 

2.659 Žaidimas „Brangakmenių turtai“ („Jewels Fortune“) 

„Brangakmenių turtai“ („Jewels Fortune“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 243 laimėjimo 

būdu ir turi Wild simbolį, bei Avalanche (Lavina) pakartotinius sukimus. 

Kaip žaisti?  

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito. 

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“. 

ŽAIDIMO LIMITAI: 

Minimali statymo suma: €0,20 

Maksimali statymo suma: €100,00 

Maksimalus viso sukimo laimėjimas: €110 000,00 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės (5X, 4X, 3X ir 2X) yra 

pateikiamos statymo žetonų verte.  
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Simbolis Pavadinimas  (5x) (4x) (3x) (2x) 

 

Deimantas (Wild 

simbolis) 

- - - - 

 

Penkiakampis 50 5 3 - 

 

Širdis 25 4 2 - 

 

Aštuonkampis 15 2,4 1,2 - 

 

Šešiakampis 4 2 1 - 

 

A 3 1,6 0,8 - 

 

K 2,4 1,2 0,6 - 

 

Q 1,6 0,8 0,4 - 

 

J 1 0,4 0,2 - 

 

Laimėjimo būdai 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo ir išmokami pagal laimėjimų lentelėje rodomas 

vertes. 
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Laimėjimo būdų linijos susidaro iš vienodų iš eilės einančių simbolių bet kuriose pozicijose 

gretimuose būgnuose ir išmokamos pradedant nuo kairiausiojo būgno. Išmokamos tik ilgiausios 

susidariusios kombinacijos laimėjimo būde. Laiminčių būdų laimėjimai pridedami.  

  

WILD SIMBOLIS 

 

Wild simbolis pakeičia visus simbolius ir pasitaiko tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.  

 

AVALANCHE RESPINS (Pakartotiniai lavinos sukimai) 

 

Bet kuris laimėjimas suaktyvina Avalanche Respins funkciją. 

Pakartotinių lavinos sukimų metu, laiminčios kombinacijos simboliai panaikinami sekančiai 

simbolių lavinai, krentančiai iš viršaus į apačią. Pasibaigus kiekvienam pakartotiniam sukimui, 

laimėjimo daugiklis pakyla vieną kartą, kol pasiekiamas maksimalus  laimėjimo daugiklis. 

Laimėjimo daugiklis lieka maksimalus sekantiems pakartotiniems sukimams iki tol kol 

nebelaimima. Maksimalus laimėjimo daugiklis yra X5 

Avalanche Respins funkciją tęsiama iki tol, kol susidaro laiminčios kombinacijos. 

  

 
Laimėjimas su Wild simboliu 
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AVALANCHE RESPINS (Pakartotiniai lavinos sukimai) 

 

Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 

pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  

 
Laimėjimo dvigubinimas: žaidėjas gali padvigubinti turimą laimėjimą nuo €40,00 iki 

€80,00 spėdamas kortos spalvą. 



343 
 

VALDYMO MYGTUKAI 
  

 

MENIU mygtukas atidaro žaidimo meniu. 

 

ŽAIDIMO ISTORIJA atidaro žaidimų istorijos puslapį. 

 

 

PAGALBA mygtukas atidaro pagalbos puslapį. 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ mygtukas atidaro laimėjimų lentelę. 

 

 

PAGRINDINIS mygtukas uždaro žaidimą ir surenka laimėjimą, jei yra. 

 

 

LIKUTIS laukelis rodo jūsų dabartinį likutį. 

 

STATYMAS valdiklis atidaro statymų nuostatas. 

 

LAIMĖTA laukelis rodo visas išmokas laimėtas viso sukimo metu. 

 

DIDŽIAUSIAS STATYMAS mygtukas perjungia statymo nuostatą į 

didžiausią, atsižvelgiant į jūsų likutį. 

 

LOŠTI mygtukas pradeda lošimo funkciją jei laimėta sukime. 

 

SUKTI mygtukas pradeda žaidimą su esamomis statymo nuostatomis. 

 

STABDYTI mygtukas greitai sustabdo būgnus. Galimas, kol būgnai sukasi. 

  TARPAS (klaviatūroje) gali būti naudojamas kaip mygtukai SUKTI ir 

STABDYTI. 

 

 

SURINKTI mygtukas prideda laimėjimą prie jūsų likučio. Galimas po 

kiekvieno laimėjimo. 

 

GARSAS mygtukas reguliuoja garsumą. 
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 2.660 Žaidimas „Arlekino kauliukai“ („Harlequin Dice“) 

„Arlekino kauliukai“ („Harlequin Dice“) yra 4 būgnų vaizdo lošimo automatas su 81 laimėjimo 

būdu ir turi Wild bei Bonus simbolius, kurie suaktyvina nemokamus sukimus. 

Kaip žaisti?   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

ŽAIDIMO LIMITAI: 

Minimali statymo suma: €0,20 

Maksimali statymo suma: €100,00 

Maksimalus viso sukimo laimėjimas: €110 000,00 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ  

Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės (5X, 4X, 3X ir 2X) yra pateikiamos statymo žetonų 

verte.    

Simbolis Pavadinimas  (5x) (4x) (3x) (2x) 

 

Kauliukai (Scatter 

simbolis) 

- 2-12  

Nemokamų 

sukimų 

1-6  

Nemokamų 

sukimų 

- 

 

Arlekinas (Wild 

simbolis) 

- 100 - - 

 

Septyni - 10 - - 

 

Varpas - 10 - - 

 

Arbūzas - 2 - - 
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Simbolis Pavadinimas  (5x) (4x) (3x) (2x) 

 

Vynuogės - 2 - - 

 

Slyva - 1 - - 

 

Apelsinas - 1 - - 

 

Vyšnios - 1 - - 

Laimėjimo būdai 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo ir išmokami pagal laimėjimų lentelėje rodomas 

vertes. Laimėjimo būdų linijos susidaro iš vienodų iš eilės einančių simbolių bet kuriose pozicijose 

gretimuose būgnuose ir išmokamos pradedant nuo kairiausiojo būgno. Išmokamos tik ilgiausios 

susidariusios kombinacijos laimėjimo būde. Laiminčių būdų laimėjimai pridedami.  

 

WILD SIMBOLIS 

 

Wild simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus Scatter. 

 

BONUSINIS ŽAIDIMAS FREE SPINS (NEMOKAMI SUKIMAI) 

Iškritus trims ar keturiems Scatter simboliams suaktyvinamas Bonusinis žaidimas.  

3 Scatter simboliai suteikia atsitiktinai parinktą vieno kauliuko vertę (nuo 1 iki 6 nemokamų 

sukimų) ir 4 Scatter simboliai suteikia atsitiktinai parinktą dviejų kauliukų vertę (nuo 2 iki 12 

nemokamų sukimų). 

Nemokami sukimai negali būti suaktyvinami papildomą kartą, nes nemokamų sukimų metu 

Scatter simbolis panaikinamas. Nemokami sukimai žaidžiami prieš tai pasirinkta viso statymo 

verte ir kiekvienas nemokamas sukimas laimi. 
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Laimėjimas su Wild simboliu 

 

  

BONUSINIS ŽAIDIMAS FREE SPINS (NEMOKAMI SUKIMAI) 
 

Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 
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Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 

pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  

 
 

 
Laimėjimo dvigubinimas: žaidėjas gali padvigubinti turimą laimėjimą nuo €40,00 iki 

€80,00 spėdamas kortos spalvą. 

VALDYMO MYGTUKAI  
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MENIU mygtukas atidaro žaidimo meniu. 

 

ŽAIDIMO ISTORIJA atidaro žaidimų istorijos puslapį. 

 

 

PAGALBA mygtukas atidaro pagalbos puslapį. 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ mygtukas atidaro laimėjimų lentelę. 

 

 

PAGRINDINIS mygtukas uždaro žaidimą ir surenka laimėjimą, jei yra. 

 

 

LIKUTIS laukelis rodo jūsų dabartinį likutį. 

 

STATYMAS valdiklis atidaro statymų nuostatas. 

 

LAIMĖTA laukelis rodo visas išmokas laimėtas viso sukimo metu. 

 

DIDŽIAUSIAS STATYMAS mygtukas perjungia statymo nuostatą į didžiausią, 

atsižvelgiant į jūsų likutį. 

 

LOŠTI mygtukas pradeda lošimo funkciją jei laimėta sukime. 

 

SUKTI mygtukas pradeda žaidimą su esamomis statymo nuostatomis. 

 

STABDYTI mygtukas greitai sustabdo būgnus. Galimas, kol būgnai sukasi. 

  TARPAS (klaviatūroje) gali būti naudojamas kaip mygtukai SUKTI ir STABDYTI. 

 

 

SURINKTI mygtukas prideda laimėjimą prie jūsų likučio. Galimas po kiekvieno 

laimėjimo. 

 

GARSAS mygtukas reguliuoja garsumą. 

 

2.661 Žaidimas „Vaisinis XX“ („Fruit XX“) 

„Vaisinis XX“ („Fruiti XX“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 20 fiksuotų laimėjimo linijų, 

turintis WILD bei Scatter simbolius bei pilną daugiklį. 
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Kaip žaisti? 

   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

ŽAIDIMO LIMITAI: 

Minimali statymo suma: €0,20 

Maksimali statymo suma: €100,00 

Maksimalus viso sukimo laimėjimas: €110 000,00 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ  

Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės (5X, 4X ir 3X) yra pateikiamos statymo žetonų 

verte.   

Simbolis Pavadinimas (5x) (4x) (3x) 

 

Žvaigždė (Scatter 

simbolis) 

500 20 5 

 

Wild simbolis 50 20 2 

 

Septyni 20 4 1 

 

Arbūzas 10 2 1 

 

Slyva 10 2 1 

 

Apelsinas 5 1 0,5 
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Simbolis Pavadinimas (5x) (4x) (3x) 

 

Citrina 5 1 0,5 

 

Vyšnios 5 1 0,5 

 

Laimėjimo linijos 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo ir išmokami pagal laimėjimų lentelėje rodomas 

vertes. Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę. Išmokamas laimėjimas už bet kur 

esančius Scatter simbolius. Jei išmokų eilėje ar Scatter kombinacijose susidaro keli laimingi 

deriniai, skiriamas tik didžiausias prizas iš galimų. Scatter laimėjimai pridedami prie laiminčių 

linijų laimėjimų.  Laiminčios linijos laimėjimai pridedami.  
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Wild simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus Scatter simbolį. 
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Laimėjimas su Wild simboliu  

Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 

pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  
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Laimėjimo dvigubinimas: žaidėjas gali padvigubinti turimą laimėjimą nuo €40,00 iki 

€80,00 spėdamas kortos spalvą. 

VALDYMO MYGTUKAI 
  

 

MENIU mygtukas atidaro žaidimo meniu. 

 

 

ŽAIDIMO ISTORIJA atidaro žaidimų istorijos puslapį. 

 

 

PAGALBA mygtukas atidaro pagalbos puslapį. 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ mygtukas atidaro laimėjimų lentelę. 

 

 

PAGRINDINIS mygtukas uždaro žaidimą ir surenka laimėjimą, jei yra. 

 

 

LIKUTIS laukelis rodo jūsų dabartinį likutį. 

 

STATYMAS valdiklis atidaro statymų nuostatas. 

 

LAIMĖTA laukelis rodo visas išmokas laimėtas viso sukimo metu. 
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DIDŽIAUSIAS STATYMAS mygtukas perjungia statymo nuostatą į 

didžiausią, atsižvelgiant į jūsų likutį. 

 

LOŠTI mygtukas pradeda lošimo funkciją jei laimėta sukime. 

 

SUKTI mygtukas pradeda žaidimą su esamomis statymo nuostatomis. 

 

STABDYTI mygtukas greitai sustabdo būgnus. Galimas, kol būgnai 

sukasi. 

  TARPAS (klaviatūroje) gali būti naudojamas kaip mygtukai SUKTI ir 

STABDYTI. 

 

 

SURINKTI mygtukas prideda laimėjimą prie jūsų likučio. Galimas po 

kiekvieno laimėjimo. 

 

GARSAS mygtukas reguliuoja garsumą. 

 

 2.662 Žaidimas „Vaisinis XL“ („Fruit XL“) 

„Vaisinis XL“ („Fruit XL“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 40 fiksuotų laimėjimo linijų, 

turintis WILD ir Scatter simbolius. 

Kaip žaisti?  

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“. ŽAIDIMO LIMITAI 

Minimali statymo suma: €0,20 

Maksimali statymo suma: €100,00 

Maksimalus viso sukimo laimėjimas: €110 000,00 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ 

Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės (5X, 4X ir 3X) yra pateikiamos statymo žetonų 

verte. 

  
Simbolis Pavadinimas  (5x) (4x) (3x) 

 

Žvaigždė (Scatter 

simbolis) 

500 20 5 
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Simbolis Pavadinimas  (5x) (4x) (3x) 

 

Wild simbolis 100 40 4 

 

Septyni 40 8 2 

 

Arbūzas 20 4 2 

 

Slyva 20 4 2 

 

Apelsinas 10 2 1 

 

Citrina 10 2 1 

 

Vyšnios 10 2 1 

Laimėjimo linijos 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo ir išmokami pagal laimėjimų lentelėje rodomas 

vertes. Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę. Išmokamas laimėjimas už bet kur 

esančius Scatter simbolius. Jei išmokų eilėje ar Scatter kombinacijose susidaro keli laimingi 

deriniai, skiriamas tik didžiausias prizas iš galimų. Scatter laimėjimai pridedami prie laiminčių 

linijų laimėjimų. Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. 
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Laimėjimas su Wild simboliu  

 Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 

pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  

 
Laimėjimo dvigubinimas: žaidėjas gali padvigubinti turimą laimėjimą nuo €40,00 iki €80,00 

spėdamas kortos spalvą. 
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 VALDYMO MYGTUKAI 

 

 

 

MENIU mygtukas atidaro žaidimo meniu. 

 

 

ŽAIDIMO ISTORIJA atidaro žaidimų istorijos puslapį. 

 

 

PAGALBA mygtukas atidaro pagalbos puslapį. 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ mygtukas atidaro laimėjimų lentelę. 

 

 

PAGRINDINIS mygtukas uždaro žaidimą ir surenka laimėjimą, jei 

yra. 

 

 

LIKUTIS laukelis rodo jūsų dabartinį likutį. 

 

STATYMAS valdiklis atidaro statymų nuostatas. 

 

LAIMĖTA laukelis rodo visas išmokas laimėtas viso sukimo metu. 

 

DIDŽIAUSIAS STATYMAS mygtukas perjungia statymo nuostatą 

į didžiausią, atsižvelgiant į jūsų likutį. 

 

LOŠTI mygtukas pradeda lošimo funkciją jei laimėta sukime. 

 

SUKTI mygtukas pradeda žaidimą su esamomis statymo 

nuostatomis. 

 

STABDYTI mygtukas greitai sustabdo būgnus. Galimas, kol būgnai 

sukasi. 

  TARPAS (klaviatūroje) gali būti naudojamas kaip mygtukai 

SUKTI ir STABDYTI. 

 

 

SURINKTI mygtukas prideda laimėjimą prie jūsų likučio. Galimas 

po kiekvieno laimėjimo. 

 

GARSAS mygtukas reguliuoja garsumą. 
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2.663 Žaidimas „Vaisinis auksinis“ („Fruity Gold“) 
 

„Vaisinis auksinis“ („Fruity Gold“) yra 3 būgnų vaizdo lošimo automatas su 27 fiksuotomis 

laimėjimo linijomis, turintis Paslaptingąjį simbolį ir pakartotinius sukimus. 

 

Kaip žaisti? 

   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

ŽAIDIMO LIMITAI: 

Minimali statymo suma: €0,20 

Maksimali statymo suma: €100,00 

Maksimalus viso sukimo laimėjimas: €110 000,00 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ  

Laimėjimų lentelėje, rodoma simbolių vertė (3X) yra pateikiama statymo žetonų verte.  

  

Simbolis Pavadinimas (3x) 

 

Wild simbolis - 

 

Dvigubas Wild simbolis - 

 

Mystery (Paslaptingasis) simbolis 2-300 

 

Septyni 30 

 

Pinigų maišas 20 
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Simbolis Pavadinimas (3x) 

 

Varpas 10 

 

Arbūzas 6 

 

Vynuogės 6 

 

Slyva 4 

 

Apelsinas 4 

 

Citrina 2 

 

Vyšnios 2 

 

Laimėjimo linijos.  

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo ir išmokami pagal laimėjimų lentelėje rodomas 

vertes. Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę. Išmokamos tik ilgiausios 

susidariusios kombinacijos laimėjimų linijoje. Laiminčios linijos laimėjimai pridedami.  
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Wild simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus Dvigubus Wild ir 

Paslaptinguosius simbolius. 

 

Dvigubas Wild simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus Wild ir 

Paslaptinguosius simbolius ir padvigubina laimėjimą. 

 

 

3 Paslaptingųjų laimėjimų linijoje išmoka nuo 2x iki 300x viso statymo. 

 

 

 



361 
 

 

Laimėjimas su Wild simboliu 

Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 

pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  

 
Laimėjimo dvigubinimas: žaidėjas gali padvigubinti turimą laimėjimą nuo €40,00 iki €80,00 

spėdamas kortos spalvą. 
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VALDYMO MYGTUKAI 
  

 

MENIU mygtukas atidaro žaidimo meniu. 

 

ŽAIDIMO ISTORIJA atidaro žaidimų istorijos puslapį. 

 

 

PAGALBA mygtukas atidaro pagalbos puslapį. 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ mygtukas atidaro laimėjimų lentelę. 

 

 

PAGRINDINIS mygtukas uždaro žaidimą ir surenka laimėjimą, jei 

yra. 

 

 

LIKUTIS laukelis rodo jūsų dabartinį likutį. 

 

STATYMAS valdiklis atidaro statymų nuostatas. 

 

LAIMĖTA laukelis rodo visas išmokas laimėtas viso sukimo metu. 

 

DIDŽIAUSIAS STATYMAS mygtukas perjungia statymo nuostatą į 

didžiausią, atsižvelgiant į jūsų likutį. 

 

LOŠTI mygtukas pradeda lošimo funkciją jei laimėta sukime. 

 

SUKTI mygtukas pradeda žaidimą su esamomis statymo nuostatomis. 

 

STABDYTI mygtukas greitai sustabdo būgnus. Galimas, kol būgnai 

sukasi. 

  TARPAS (klaviatūroje) gali būti naudojamas kaip mygtukai SUKTI ir 

STABDYTI. 

 

 

SURINKTI mygtukas prideda laimėjimą prie jūsų likučio.  

 

GARSAS mygtukas reguliuoja garsumą. 
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2.664 Žaidimas „Vaisinis“ („Fruiti“)  

„Vaisinis“ („Fruiti“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 5 fiksuotomis laimėjimo linijomis, 

turintis Scatter simbolį. 

Kaip žaisti? 

   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

ŽAIDIMO LIMITAI: 

 

Minimali statymo suma: €0,20 

Maksimali statymo suma: €100,00 

Maksimalus viso sukimo laimėjimas: €110 000,00 

 
LAIMĖJIMŲ LENTELĖ Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės (5X, 4X, 3X ir 2X) yra 

pateikiamos statymo žetonų verte.  

Simbolis Pavadinimas  (5x) (4x) (3x) (2x) 

 

Žvaigždė (Scatter 

simbolis) 

50 10 2 - 

 

Septyni 500 200 20 - 

 

Arbūzas 100 40 10 - 

 

Vynuogės 100 40 10 - 

 

Slyva 40 10 4 - 
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Simbolis Pavadinimas  (5x) (4x) (3x) (2x) 

 

Apelsinas 40 10 4 - 

 

Citrina 40 10 4 - 

 

Vyšnios 40 10 4 1 

 

Laimėjimo linijos 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo ir išmokami pagal laimėjimų lentelėje rodomas 

vertes. 

Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę. 

Išmokamas laimėjimas už bet kur esančius Scatter simbolius. 

Jei išmokų eilėje ar Scatter kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, skiriamas tik 

didžiausias prizas iš galimų. 

Scatter laimėjimai pridedami prie laiminčių linijų laimėjimų.  

Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. 
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Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 
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pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  

 
Laimėjimo dvigubinimas: žaidėjas gali padvigubinti turimą laimėjimą nuo €40,00 iki 

€80,00 spėdamas kortos spalvą. 

 

VALDYMO MYGTUKAI 

  

 

MENIU mygtukas atidaro žaidimo meniu. 

 

 

ŽAIDIMO ISTORIJA atidaro žaidimų istorijos puslapį. 

 

 

PAGALBA mygtukas atidaro pagalbos puslapį. 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ mygtukas atidaro laimėjimų lentelę. 

 

 

PAGRINDINIS mygtukas uždaro žaidimą ir surenka laimėjimą, jei yra. 

 

 

LIKUTIS laukelis rodo jūsų dabartinį likutį. 
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STATYMAS valdiklis atidaro statymų nuostatas. 

 

LAIMĖTA laukelis rodo visas išmokas laimėtas viso sukimo metu. 

 

DIDŽIAUSIAS STATYMAS mygtukas perjungia statymo nuostatą į 

didžiausią, atsižvelgiant į jūsų likutį. 

 

LOŠTI mygtukas pradeda lošimo funkciją jei laimėta sukime. 

 

SUKTI mygtukas pradeda žaidimą su esamomis statymo nuostatomis. 

 

STABDYTI mygtukas greitai sustabdo būgnus. Galimas, kol būgnai sukasi. 

  TARPAS (klaviatūroje) gali būti naudojamas kaip mygtukai SUKTI ir 

STABDYTI. 

 

 

SURINKTI mygtukas prideda laimėjimą prie jūsų likučio. Galimas po 

kiekvieno laimėjimo, nebent įjungtas automatinis žaidimas arba vyksta 

lošimas. 

 

GARSAS mygtukas reguliuoja garsumą. 

 

2.665 Žaidimas „Vaisinis X“ („Fruiti X“)  

„Vaisinis X“ („Fruiti X“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 10 fiksuotų laimėjimo linijų, 

turintis WILD ir Scatter simbolius. 

Kaip žaisti? 

   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

ŽAIDIMO LIMITAI: 

Minimali statymo suma: €0,20 

Maksimali statymo suma: €100,00 

Maksimalus viso sukimo laimėjimas: €110 000,00 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės (5X, 4X ir 3X) yra 

pateikiamos statymo žetonų verte.   
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Simbolis Pavadinimas  (5x) (4x) (3x) 

 

Žvaigždė (Scatter simbolis) 500 20 5 

 

Wild simbolis 100 40 4 

 

Septyni 40 8 2 

 

Arbūzas 20 4 2 

 

Slyva 20 4 2 

 

Apelsinas 10 2 1 

 

Citrina 10 2 1 

 

Vyšnios 10 2 1 

Laimėjimo linijos 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo ir išmokami pagal laimėjimų lentelėje rodomas 

vertes. 

Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę. 

Išmokamas laimėjimas už bet kur esančius Scatter simbolius. 
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Jei išmokų eilėje ar Scatter kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, skiriamas tik didžiausias 

prizas iš galimų. 

Scatter laimėjimai pridedami prie laiminčių linijų laimėjimų.  

Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. 
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Wild simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus Scatter simbolį. 

 

 

Laimėjimas su Wild simboliu 

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 
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pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  

 
Laimėjimo dvigubinimas: žaidėjas gali padvigubinti turimą laimėjimą nuo €40,00 iki €80,00 

spėdamas kortos spalvą. 

VALDYMO MYGTUKAI 
  

 

MENIU mygtukas atidaro žaidimo meniu. 

 

 

ŽAIDIMO ISTORIJA atidaro žaidimų istorijos puslapį. 

 

 

PAGALBA mygtukas atidaro pagalbos puslapį. 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ mygtukas atidaro laimėjimų lentelę. 

 

 

PAGRINDINIS mygtukas uždaro žaidimą ir surenka laimėjimą, jei 

yra. 

 

 

LIKUTIS laukelis rodo jūsų dabartinį likutį. 

 

STATYMAS valdiklis atidaro statymų nuostatas. 
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LAIMĖTA laukelis rodo visas išmokas laimėtas viso sukimo metu. 

 

DIDŽIAUSIAS STATYMAS mygtukas perjungia statymo 

nuostatą į didžiausią, atsižvelgiant į jūsų likutį. 

 

LOŠTI mygtukas pradeda lošimo funkciją jei laimėta sukime. 

 

SUKTI mygtukas pradeda žaidimą su esamomis statymo 

nuostatomis. 

 

STABDYTI mygtukas greitai sustabdo būgnus. Galimas, kol būgnai 

sukasi. 

  TARPAS (klaviatūroje) gali būti naudojamas kaip mygtukai 

SUKTI ir STABDYTI. 

 

 

SURINKTI mygtukas prideda laimėjimą prie jūsų likučio. Galimas 

po kiekvieno laimėjimo. 

 

GARSAS mygtukas reguliuoja garsumą. 

 

2.666 Žaidimas „Ugninė ragana“ („Fire Witch“)  
 

„Ugninė ragana“ („Fire Witch“) yra 3 būgnų vaizdo lošimo automatas su 5 fiksuotomis laimėjimo 

linijomis, turintis Wild simbolį, Fire (Ugnis) pakartotinius sukimus ir Wheel of Fire (Ugnies ratas) 

papildomą žaidimą. 
 

Kaip žaisti? 

   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

 

ŽAIDIMO LIMITAI: 

Minimali statymo suma: €0,20 

Maksimali statymo suma: €100,00 

Maksimalus viso sukimo laimėjimas: €110 000,00 
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LAIMĖJIMŲ LENTELĖ 

Laimėjimų lentelėje, rodoma simbolių vertė (3X) yra pateikiama statymo žetonų verte.  

 

Simbolis Pavadinimas  (3x) 

 

Ragana (Wild simbolis) 20 

 

Septyni 10 

 

Žvaigždė 8 

 

BAR 5 

 

Vynuogės 4 

 

Slyva 3 

 

Apelsinas 2 

 

Citrina 2 

 

Vyšnios 1 

 

 

Laimėjimo linijos 
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Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo ir išmokami pagal laimėjimų lentelėje rodomas 

vertes. 

Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę. 

Išmokamos tik ilgiausios susidariusios kombinacijos laimėjimų linijoje. 

Laiminčios linijos laimėjimai pridedami.  
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Wild simbolis pakeičia visus simbolius. 

  

FIRE RESPINS (PAKARTOTINIAI SUKIMAI) 

Pakartotiniai sukimai suaktyvinami kai dviejuose būgnuose visose pozicijose yra tie patys 

simboliai. Tuomet sukamas tik būgnas kuriame simboliai skiriasi o kiti du lieka vietoje.  

 

WHEEL OF FIRE (UGNIES RATAS) 

Iškritus vienodiems simboliams (įskaitant ir Wild) visuose būgnuose ir jų pozicijose dovanojamas 

papildomas žaidimas. Ugnies Ratas, atsitiktinai parenka vieną iš šių daugiklių - x2, x3, x4, x5 ar 

x10. Ratui sustojus, viso sukimo laimėjimas yra dauginamas iš laimėto daugiklio.  
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Laimėjimas su Wild simboliu 

  

WHEEL OF FIRE (UGNIES RATAS) 
 

Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 
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pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  

 
Laimėjimo dvigubinimas: žaidėjas gali padvigubinti turimą laimėjimą nuo €40,00 iki €80,00 

spėdamas kortos spalvą. 

 

VALDYMO MYGTUKAI 
  

 

MENIU mygtukas atidaro žaidimo meniu. 

 

ŽAIDIMO ISTORIJA atidaro žaidimų istorijos puslapį. 

 

 

PAGALBA mygtukas atidaro pagalbos puslapį. 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ mygtukas atidaro laimėjimų lentelę. 

 

 

PAGRINDINIS mygtukas uždaro žaidimą ir surenka laimėjimą, jei 

yra. 

 

 

LIKUTIS laukelis rodo jūsų dabartinį likutį. 
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STATYMAS valdiklis atidaro statymų nuostatas. 

 

LAIMĖTA laukelis rodo visas išmokas laimėtas viso sukimo metu. 

 

DIDŽIAUSIAS STATYMAS mygtukas perjungia statymo 

nuostatą į didžiausią, atsižvelgiant į jūsų likutį. 

 

LOŠTI mygtukas pradeda lošimo funkciją jei laimėta sukime. 

 

SUKTI mygtukas pradeda žaidimą su esamomis statymo 

nuostatomis. 

 

STABDYTI mygtukas greitai sustabdo būgnus. Galimas, kol būgnai 

sukasi. 

  TARPAS (klaviatūroje) gali būti naudojamas kaip mygtukai 

SUKTI ir STABDYTI. 

 

 

SURINKTI mygtukas prideda laimėjimą prie jūsų likučio. Galimas 

po kiekvieno laimėjimo. 

 

GARSAS mygtukas reguliuoja garsumą. 

 

2.667 Žaidimas „Ugninis paukštis dukart 27“ („Firebird Double 27“)  
 

„Ugninis paukštis dukart 27“ („Firebird Double 27“) yra 3 būgnų vaizdo lošimo automatas turintis 

Wild simbolį. Žaidime iš viso yra 54 būdai laimėti, 27 iš kairės ir 27 iš dešinės. 

 

Kaip žaisti? 

   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

ŽAIDIMO LIMITAI: 

 

Minimali statymo suma: €0,20 

Maksimali statymo suma: €100,00 

Maksimalus viso sukimo laimėjimas: €110 000,00 
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LAIMĖJIMŲ LENTELĖ 

Laimėjimų lentelėje, rodoma simbolių vertė (3X) yra pateikiama statymo žetonų verte. 

   

Simbolis Pavadinimas (3x) 

 

Ugninis Paukštis (Wild simbolis) 50 

 

Septyni 50 

 

Varpas 20 

 

BAR 12 

 

Arbūzas 8 

 

Vynuogės 6 

 

Slyva 4 

 

Apelsinas 4 

 

Citrina 2 
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Simbolis Pavadinimas (3x) 

 

Vyšnios 2 

Laimėjimo būdai 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo ir išmokami pagal laimėjimų lentelėje rodomas 

vertes. Laimėjimo būdų linijos susidaro iš vienodų trijų iš eilės einančių simbolių bet kuriose 

pozicijose gretimuose būgnuose ir išmokamos pradedant nuo kairiausiojo ir dešiniausiojo būgnų. 

Išmokamos tik ilgiausios susidariusios kombinacijos laimėjimo būde.  

Laiminčių būdų laimėjimai pridedami.  
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WILD SIMBOLIS 

 

Wild simbolis pakeičia visus simbolius. 
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Laimėjimas su Wild simboliu 

Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 

pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  

 
Laimėjimo dvigubinimas: žaidėjas gali padvigubinti turimą laimėjimą nuo €40,00 iki 

€80,00 spėdamas kortos spalvą. 

VALDYMO MYGTUKAI 
  

 

MENIU mygtukas atidaro žaidimo meniu. 

 

ŽAIDIMO ISTORIJA atidaro žaidimų istorijos puslapį. 

 

 

PAGALBA mygtukas atidaro pagalbos puslapį. 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ mygtukas atidaro laimėjimų lentelę. 
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PAGRINDINIS mygtukas uždaro žaidimą ir surenka laimėjimą, jei 

yra. 

 

 

LIKUTIS laukelis rodo jūsų dabartinį likutį. 

 

STATYMAS valdiklis atidaro statymų nuostatas. 

 

LAIMĖTA laukelis rodo visas išmokas laimėtas viso sukimo metu. 

 

DIDŽIAUSIAS STATYMAS mygtukas perjungia statymo nuostatą į 

didžiausią, atsižvelgiant į jūsų likutį. 

 

LOŠTI mygtukas pradeda lošimo funkciją jei laimėta sukime. 

 

SUKTI mygtukas pradeda žaidimą su esamomis statymo nuostatomis. 

 

STABDYTI mygtukas greitai sustabdo būgnus. Galimas, kol būgnai 

sukasi. 

  TARPAS (klaviatūroje) gali būti naudojamas kaip mygtukai SUKTI 

ir STABDYTI. 

 

 

SURINKTI mygtukas prideda laimėjimą prie jūsų likučio. Galimas po 

kiekvieno laimėjimo. 

 

GARSAS mygtukas reguliuoja garsumą. 

 

2.668 Žaidimas „Korsarų karalienė“ („Corsair Queen“)  

„Korsarų karalienė“ („Corsair Queen“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 20 fiksuotų 

laimėjimo linijų pagrindiniame žaidime ir 40 nemokamų sukimų metu, turintis sugrupuotus WILD 

simbolius ir nemokamus sukimus. 

Kaip žaisti? 

   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

ŽAIDIMO LIMITAI: 

Minimali statymo suma: €0,20 
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Maksimali statymo suma: €100,00 

Maksimalus viso sukimo laimėjimas: €110 000,00 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės (5X, 4X ir 3X) yra 

pateikiamos statymo žetonų verte. 

   

Simbolis Pavadinimas  (5x) (4x)  (3x) 

 

Lobis (Scatter simbolis) 20 x 5 x  2 x  

 

Laivas 20 4 1 

 

Lobio žemėlapis 15 3 1 

 

Kompasas 10 2 1 

 

Butelis 10 2 1 

 

A 5 1 0,5 

 

K 5 1 0,5 

 

Q 4 1 0,5 

 

J 4 1 0,5 
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Simbolis Pavadinimas  (5x) (4x)  (3x) 

 

Piratė (Wild simbolis) - - - 

 

Laimėjimo linijos 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo ir išmokami pagal laimėjimų lentelėje rodomas 

vertes. Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę. Išmokamas laimėjimas už bet kur 

esančius Scatter simbolius. Jei išmokų eilėje ar Scatter kombinacijose susidaro keli laimingi 

deriniai, skiriamas tik didžiausias prizas iš galimų. Scatter laimėjimai pridedami prie laiminčių 

linijų laimėjimų.  

Laiminčios linijos laimėjimai pridedami.  

 

Pagrindinis žaidimas 
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Nemokami sukimai 
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FREE SPINS (NEMOKAMI SUKIMAI) 
Iškritus vienam ar daugiau, pilnai matomam Wild simboliui visose būgno pozicijose, dovanojami 

5 nemokami sukimai.  

Nemokamų sukimų metu būgnai išsiplečia iki 5 pozicijų ir žaidžiama su 40 laimėjimo linijų. 

Nemokamų sukimų metu iškritus pilnai matomam Wild simboliui, jis išsiplečia iki 5 pozicijų ir 

dovanojamas papildomas nemokamas sukimas. 

Kiekvienas pilnai išsiplėtęs Wild simbolis yra fiksuojamas likusių nemokamų sukimų metu. 

  

 

Wild simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus Scatter simbolį ir pasitaiko tik 

antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.. 
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Laimėjimas su Wild 

 

  

Nemokami Sukimai 

Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 

pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  
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Laimėjimo dvigubinimas: žaidėjas gali padvigubinti turimą laimėjimą nuo €40,00 iki €80,00 

spėdamas kortos spalvą. 

 

VALDYMO MYGTUKAI 
  

 

MENIU mygtukas atidaro žaidimo meniu. 

 

 

ŽAIDIMO ISTORIJA atidaro žaidimų istorijos puslapį. 

 

 

PAGALBA mygtukas atidaro pagalbos puslapį. 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ mygtukas atidaro laimėjimų lentelę. 

 

 

PAGRINDINIS mygtukas uždaro žaidimą ir surenka laimėjimą, jei 

yra. 

 

 

LIKUTIS laukelis rodo jūsų dabartinį likutį. 

 

STATYMAS valdiklis atidaro statymų nuostatas. 
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LAIMĖTA laukelis rodo visas išmokas laimėtas viso sukimo metu. 

 

DIDŽIAUSIAS STATYMAS mygtukas perjungia statymo 

nuostatą į didžiausią, atsižvelgiant į jūsų likutį. 

 

LOŠTI mygtukas pradeda lošimo funkciją jei laimėta sukime. 

 

SUKTI mygtukas pradeda žaidimą su esamomis statymo 

nuostatomis. 

 

STABDYTI mygtukas greitai sustabdo būgnus. Galimas, kol būgnai 

sukasi. 

  TARPAS (klaviatūroje) gali būti naudojamas kaip mygtukai 

SUKTI ir STABDYTI. 

 

 

SURINKTI mygtukas prideda laimėjimą prie jūsų likučio. Galimas 

po kiekvieno laimėjimo. 

 

GARSAS mygtukas reguliuoja garsumą. 

 

2.669 Žaidimas „Ginkluotos ir pašėlusios“ („Armed'N'Wild“)  

„Ginkluotos ir pašėlusios“ („Armed'N'Wild“)  yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 20 fiksuotų 

laimėjimo linijų, turintis pasistumiančius WILD simbolius su daugikliais ir laimėjimų linijos 

įskaitomos iš abiejų pusių.  

Kaip žaisti? 

   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

ŽAIDIMO LIMITAI: 

Minimali statymo suma: €0,20 

Maksimali statymo suma: €100,00 

Maksimalus viso sukimo laimėjimas: €110 000,00 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės (5X, 4X ir 3X) yra 

pateikiamos statymo žetonų verte. 
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Simbolis Pavadinimas  (5x) (4x)  (3x) 

 

Plakato mergina su tanku (Wild 

simbolis) 

- - - 

 

Plakato mergina su lėktuvu (Wild 

simbolis) 

- - - 

 

Plakato mergina su laivu (Wild 

simbolis) 

- - - 

 

Lėktuvas 4 1,2 0,6 

 

Laivas 4 1,2 0,6 

 

Tankas 4 1,2 0,6 

 

A 3 0,8 0,4 

 

K 3 0,8 0,4 

 

Q 3 0,8 0,4 

 

J 2 0,4 0,2 
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Simbolis Pavadinimas  (5x) (4x)  (3x) 

 

10 2 0,4 0,2 

 

9 2 0,4 0,2 

Laimėjimo linijos 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo ir išmokami pagal laimėjimų lentelėje rodomas 

vertes. Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę ir nuo dešiniausios į kairę. 

Laiminčios linijos laimėjimai pridedami.  
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Wild Simbolis 
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Wild simbolis pakeičia visus simbolius ir pasitaiko tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose. 

Wild simboliai būgne, grupuojami kartu po keturis. Jei susidaro laiminti linija su Wild simboliu, 

tuomet visas būgnas pasistumia ir Wild Užpildo visas keturias pozicijas būgne 

 

Pasistumiančio Wild Daugiklis 

Prieš pasistumiant Wild simboliams, pridedamas +1x daugiklis už kiekvieną Wild simbolį. 

Didžiausias daugiklis (Už 3 Wild visose keturiose pozicijose) yra 12X. 

 

Wild laimėjimas su pasistumiančiu daugikliu. 

Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 

pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  
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Laimėjimo dvigubinimas: žaidėjas gali padvigubinti turimą laimėjimą nuo €40,00 iki 

€80,00 spėdamas kortos spalvą. 

VALDYMO MYGTUKAI 

 

 

MENIU mygtukas atidaro žaidimo meniu. 

 

ŽAIDIMO ISTORIJA atidaro žaidimų istorijos puslapį. 

 

 

PAGALBA mygtukas atidaro pagalbos puslapį. 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ mygtukas atidaro laimėjimų lentelę. 

 

 

PAGRINDINIS mygtukas uždaro žaidimą ir surenka laimėjimą, jei 

yra. 

 

 

LIKUTIS laukelis rodo jūsų dabartinį likutį. 

 

STATYMAS valdiklis atidaro statymų nuostatas. 
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LAIMĖTA laukelis rodo visas išmokas laimėtas viso sukimo metu. 

 

DIDŽIAUSIAS STATYMAS mygtukas perjungia statymo 

nuostatą į didžiausią, atsižvelgiant į jūsų likutį. 

 

LOŠTI mygtukas pradeda lošimo funkciją jei laimėta sukime. 

 

SUKTI mygtukas pradeda žaidimą su esamomis statymo 

nuostatomis. 

 

STABDYTI mygtukas greitai sustabdo būgnus. Galimas, kol būgnai 

sukasi. 

  TARPAS (klaviatūroje) gali būti naudojamas kaip mygtukai 

SUKTI ir STABDYTI. 

 

 

SURINKTI mygtukas prideda laimėjimą prie jūsų likučio. Galimas 

po kiekvieno laimėjimo. 

 

GARSAS mygtukas reguliuoja garsumą. 

 

2.670 Žaidimas „8 gėlės“ („8 Flowers“)  

„8 gėlės“ („8 Flowers“) yra 9 būgnų vaizdo lošimo automatas su 8 fiksuotomis laimėjimo 

linijomis, turintis WILD simbolį su atsitiktine WILD FLOWER funkcija, DOUBLE REELS 

pakartotinius sukimus ir FULL REELS daugiklį.  

Kaip žaisti?   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

ŽAIDIMO LIMITAI: 

Minimali statymo suma: €0,20 

Maksimali statymo suma: €100,00 

Maksimalus viso sukimo laimėjimas: €110 000,00 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ Laimėjimų lentelėje, rodoma simbolių vertė (3X) yra pateikiamos 

statymo žetonų verte.  
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Simbolis Pavadinimas (3x) 

 

Balta Gėlė 20 

 

Geltona Gėlė 5 

 

Oranžinė Gėlė 4 

 

Raudona Gėlė  3 

 

Violetinė Gėlė 1 

 

Turkio Gėlė 1 

 

Žalia Gėlė 0,5 

 

Mėlyna Gėlė 0,5 

 

Laimėjimo linijos 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo ir išmokami pagal laimėjimų lentelėje rodomas 

vertes. Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę ir nuo viršaus į apačią. 

Laimėjimas išmokamas kai laimėjimų linija susidaro iš vienodų trijų iš eilės einančių simbolių. 

Laimėjimai 7oje ir 8oje linijoje dvigubinami.  
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Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. 
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WILD simbolis 

 

 

 Wild simbolis pakeičia visus simbolius. 

 

 

WILD FLOWER atsitiktinė funkcija 

Wild Flower atsitiktinė funkcija suaktyvinama atsitiktinai bet kurio sukimo metu. Funkcijos 

metu pridedami nuo 1 iki 8 Wild simbolių, išskyrus 9ame būgne (centrinėje žaidimo pozicijoje). 

  

DOUBLE REELS pakartotinis sukimas  

Jei Wild simbolis iškrenta 9ame būgne (Centrinėje žaidimo pozicijoje), įskaitomas esamas 

laimėjimas ir Wild simbolis lieka būgne. Pakartotinio sukimo metu pridedamas papildomas būgnų 

rinkinys.  

Full Reels Multiplier Jei visuose būgnuose ir jų visose pozicijoje iškrenta vienodas simbolis – 

laimėjimas dvigubinamas. 

 

Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 

pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  
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Laimėjimas su Wild simboliu 

 

Wild laimėjimas su pasistumiančiu daugikliu. 
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VALDYMO MYGTUKAI 
  

 

MENIU mygtukas atidaro žaidimo meniu. 

 

ŽAIDIMO ISTORIJA atidaro žaidimų istorijos puslapį. 

 

PAGALBA mygtukas atidaro pagalbos puslapį. 

 

LAIMĖJIMŲ LENTELĖ mygtukas atidaro laimėjimų lentelę. 

 

PAGRINDINIS mygtukas uždaro žaidimą ir surenka laimėjimą, 

jei yra. 

 

 

LIKUTIS laukelis rodo jūsų dabartinį likutį. 

 

STATYMAS valdiklis atidaro statymų nuostatas. 

 

LAIMĖTA laukelis rodo visas išmokas laimėtas viso sukimo 

metu. 

 

DIDŽIAUSIAS STATYMAS mygtukas perjungia statymo 

nuostatą į didžiausią, atsižvelgiant į jūsų likutį. 

 

LOŠTI mygtukas pradeda lošimo funkciją jei laimėta sukime. 

 

SUKTI mygtukas pradeda žaidimą su esamomis statymo 

nuostatomis. 

 

STABDYTI mygtukas greitai sustabdo būgnus. Galimas, kol būgnai 

sukasi. 

  TARPAS (klaviatūroje) gali būti naudojamas kaip mygtukai 

SUKTI ir STABDYTI. 

 

 

SURINKTI mygtukas prideda laimėjimą prie jūsų likučio. Galimas 

po kiekvieno laimėjimo. 

 

GARSAS mygtukas reguliuoja garsumą. 
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2.671 Žaidimas „Pašėlę matmenys“ („Wild Warp“)  

 
„Pašėlę matmenys“ („Wild Warp“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas, kurį galima žaisti su 5, 

6, 7, 8, 9  arba 10 laimėjimo linijų. Žaidime yra 12 skirtingų simbolių, įskaitant „Wild“ simbolį. 

 

Kaip žaisti?   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

Statymo sumos: 

Minimali statymo suma: €0,1 

Maksimali statymo suma: €100 

Maksimali laimėjimo suma: €110 000 

 

Žaidimo taisyklės:  
Žaidimas turi „Wild“ simbolį, kuris dovanoja “Free Spins“ (Nemokami Sukimai) su „Special 

Expanding“ (Specialiu Išsiplečiančiu) simboliu. Laimėjimo linija išmokama nuo kairiausios į 

dešinę. Išmokamas laimėjimas už bet kur esančius Scatter simbolius. Jei išmokų eilėje ar Scatter 

kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, skiriamas tik didžiausias prizas iš galimų. Scatter 

laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. Laimėtos 

kombinacijos ir mokėjimai išmokami pagal Laimėjimų lentelę. 

 

Laimėjimų lentelė 

Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės (5x, 4x, 3x ir 2x) yra pateikiamos statymo žetonų 

verte. 

 

Simbol

is 

Pavadinimas 
5x 4x 3x 2x 

 

Žvaigždžių 

Vartai (Wild 

simbolis) 

200 + 

Nemokami 

sukimai 

20 +  Nemokami 

sukimai 

2 +  Nemokami 

sukimai 
- 

 

Pilotas 5000 1000 100 10 

 

Kosminis laivas 2000 400 40 5 

 

Asteroidų 

Žiedas 
750 100 30 5 



397 
 

 

Laimėjimo linijos 

 

     

     

     

1 

     

     

     

2 

     

     

     

3 

     

     

     

4 

     

     

     

5 

     

     

     

6 

     

     

     

7 

     

     

     

8 

     

     

     

9 
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Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 

pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  

 

Wild Simbolis 

 

Mineralas 750 100 30 5 

 

A 150 40 5 - 

 

K 150 40 5 - 

 

Q 100 25 5 - 

 

J 100 25 5 - 

 

10 100 25 5 - 
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 Wild simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus Special Expanding simbolį. 

  

 

 

Bonusinis žaidimas „Free Spins“ (Nemokami sukimai) 

Kai 3 ar daugiau Wild simbolių atsiranda bet kur būgnuose, dovanojama 10 Free Spins (Nemokami 

sukimai). 

Free Spins pradžioje pasirenkamas simbolis (išskyrus Wild), kuris veikia kaip Special Expanding 

simbolis. 

Free Spins metu, po išmokėjimo už įprastus laimėjimus, Specialus simbolis gali plėstis ir uždengti 

visą būgną. 

Specialus simbolis plečiasi tik tada, kai tuo metu yra pakankamai simbolių laimėjimui. 

Specialių simbolių išmoka atitinka įprastų simbolių, tačiau laiminčiai kombinacijai nereikia, kad 

jie būtų gretimose vietose, ir jie neturi prasidėti nuo kairiausio būgno. 

Kai 3 Bonus simboliai pasirodo Free Spins metu, dovanojami papildomi 10 Free Spins su tuo pačiu 

Special Expanding simboliu. 

Free Spins žaidžiami ant tų pačių, aktyvių laimėjimo linijų. Tokia pat statymo suma kaip ir pradinis 

sukimas, kurio metu buvo aktyvuoti nemokami sukimai.  

 

2.672 Žaidimas „Vampyro nuotaka“ („Vampire Bride“)  

 
„Vampyro nuotaka“ („Vampire Bride“) yra 4 būgnų vaizdo lošimo automatas su 256 laimėjimo 

būdais. Žaidime yra 12 skirtingų simbolių, įskaitant „Wild“ ir „Bonus“ simbolius. 

 

Kaip žaisti?   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

Statymo sumos: 

Minimali statymo suma: €0,2 

Maksimali statymo suma: €100 

Maksimali laimėjimo suma: € 53400 

 

Žaidimo taisyklės: 

 „Vampyro nuotaka“ („Vampire Bride“) yra 4 būgnų vaizdo lošimo automatas su 256 laimėjimo 

būdais. Žaidime yra „Wild“ simbolis ir „Bonus“ simbolis suaktyvinantis nemokamus sukimus. 

Laimėjimo linija išmokama nuo kairiausios į dešinę. Išmokama tik didžiausia laimėta kombinacija 

aktyvioje laimėjimo linijoje. Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. Laimėtos kombinacijos ir 

mokėjimai išmokami pagal Laimėjimų lentelę. 

 

Laimėjimų lentelė 

Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės (4x ir 3x) yra pateikiamos statymo žetonų verte. 
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Simbolis Pavadinimas 4x 3x 

 

Šikšnosparnis (Wild 

simbolis) 
- - 

 

Pilis (Bonus simbolis) 

15 

Nemokamų 

sukimų 

10  Nemokamų sukimų 

 

Nuotaka 20 10 

 

Drakula 10 5 

 

Igoris 8 4 

 

Kryžius 5 3 

 

Kuolas 4 2 

  

Česnakai 4 2 

 

A 3 1 

 

K 3 1 

 

Q 2 1 
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Laimėjimo linijos 

Žaidime yra 243 laimėjimo būdai. Žaidimas visuomet žaidžiamas visais laimėjimo būdais.  

 

Wild Simbolis 

Wild simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus Bonus simbolį ir pasitaiko tik antrame 

ir trečiame būgnuose. Wild simboliai būgne, grupuojami kartu po keturis.   

Free Spins (Nemokami sukimai) 

Iškritus trims ar keturiems „Bonus“ simboliams ant skirtingų būgnų laimėjimų linijoje nuo 

kairiausios į dešinę dovanojami nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu iškritus trims ar 

keturiems „Bonus“ simboliams ant skirtingų būgnų laimėjimų linijoje nuo kairiausios į dešinę 

dovanojami papildomi nemokami sukimai. Free Spins žaidžiami tokia pat statymo suma kaip ir 

pradinis sukimas, kurio metu buvo aktyvuoti nemokami sukimai.  

Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 

pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  

2.673 Žaidimas „Papildomo sukimo džokeris“ („Respin Joker“)  
 

„Papildomo sukimo džokeris“ („Respin Joker“) yra 3 būgnų vaizdo lošimų automatas su 5 

fiksuotomis laimėjimo linijomis. Žaidime yra 8 skirtingi simboliai įskaitant Wild simbolį.  
 

Kaip žaisti?   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

Statymo sumos: 

Minimali statymo suma: €0,2 

Maksimali statymo suma: €100 

Maksimali laimėjimo suma: € 50000 

 

 

Žaidimo taisyklės:  

„Papildomo sukimo džokeris“ („Respin Joker“) yra 3 būgnų vaizdo lošimų automatas su 5 

fiksuotomis laimėjimo linijomis. Žaidimas turi Wild, kuris suaktyvina pakartotinį sukimą ir pilną 

 

J 2 1 
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daugiklį. Laimėjimo linija išmokama nuo kairiausios į dešinę. Išmokama tik didžiausia laimėta 

kombinacija aktyvioje laimėjimo linijoje. Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. Laimėtos 

kombinacijos ir mokėjimai išmokami pagal Laimėjimų lentelę. 

 

Laimėjimų lentelė 

Laimėjimų lentelėje, rodoma simbolių vertė (3X) yra pateikiamos statymo žetonų verte. 

 

 

 

Laimėjimo linijos 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo. 

Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas aktyvioje laimėjimo linijoje. 

Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. 

Simbolis Pavadinimas 3x 

 

Džokeris (Wild simbolis) - 

 

Varpas 50 

 

Arbūzas 15 

 

Vynuogės 10 

 

Slyva 8 

 

Apelsinas 6 

 

Citrina 4 

  

Vyšnios 2 
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Wild simbolis 

 Wild simbolis pakeičia visus simbolius. Laiminčios kombinacijos su Wild simboliu, 

suaktyvina papildomą sukimą (Respin) ir lieka užfiksuotos papildomo sukimo metu. 

Laimėjimai yra įskaitomi dar prieš papildomą sukimą. Jei papildomo sukimo metu 

išsukamas dar vienas Wild simbolis laiminčioje kombinacijoje – suteikiamas dar vienas 

papildomas sukimas. Respin sukimas žaidžiamas ta pačia statymo suma kaip ir sukimas, kurio 

metu buvo laimėtas papildomas sukimas. 
 

Full Reels Multiplier (pilnas daugiklis) 

Jei visuose būgnuose ir jų visose pozicijoje iškrenta visi vienodi simboliai – laimėjimas 

dvigubinamas. 
 

   

   

   

1 

   

   

   

2 

   

   

   

3 

   

   

   

4 

   

   

   

5 

 

Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 

pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  

2.674 Žaidimas „Neoninė karštinė“ („Neon Fever“)  

 
„Neoninė karštinė“ („Neon Fever“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 10 fiksuotų laimėjimo 

linijų. Žaidime yra 10 skirtingų simbolių, įskaitant Wild, Dvigubus ir trigubus simbolius. 

 

Kaip žaisti?   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

Statymo sumos: 

Minimali statymo suma: €0,2 

Maksimali statymo suma: €100 

Maksimali laimėjimo suma: € 50400 

 

Žaidimo taisyklės: 
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„Neoninė karštinė“ („Neon Fever“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas  su 10 fiksuotų 

laimėjimo linijų turintis Wild, Dvigubus ir trigubus simbolius. Laimėjimo linija išmokama nuo 

kairiausios į dešinę. Išmokama tik didžiausia laimėta kombinacija aktyvioje laimėjimo linijoje. 

Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. Laimėtos kombinacijos ir mokėjimai išmokami pagal 

Laimėjimų lentelę. 

 

Laimėjimų lentelė 

Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės ( Nuo 15x iki 3x) yra pateikiamos statymo žetonų 

verte. 

 

Simbolis 
Pavadini

mas 

15

x 

14

x 
13x 12x 11x 10x 9x 8x 7x 6x 5x 4x 3x 

 

Wild 

simbolis 
- - - - - - - - - - - - - 

 

Septyni 80 72 64 56 48 40 32 24 16 8 4 2 1 

 

Žvaigždė 80 72 64 56 48 40 32 24 16 8 4 2 1 

 

Keturlapis 

Dobilas 
60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 3 1,5 0,75 

 

Varpas 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 3 1,5 0,75 

 

Arbūzas - - 20 16 14 12 10 8 6 4 2 1 0,5 

 

Vynuogės - - 20 16 14 12 10 8 6 4 2 1 0,5 

 

Slyva - - 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 0,25 
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Laimėjimo linijos 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo. Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į 

dešinę. Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. 
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Bonusinis žaidimas „LOŠTI“  

Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite lošti iš laimėjimų neviršijančių 55 000€. Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę 

pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios pusės. Galite dalinti per pusę iki minimalios 

statymo sumos. Joker pakeičia bet kurią spalvą.  

Wild Simbolis 

 Wild simbolis pakeičia visus simbolius ir išsukamas tik antrame, trečiame, ketvirtame ir 

penktame būgnuose.  

 

 

Dvigubi ir Trigubi simboliai 

 

Kiekvieno sukimo metu, dvigubi ir trigubi simboliai išsukami bent viename, atsitiktinai 

parinktame būgne. Šie simboliai, laimėjimų linijoje, laiminčioje kombinacijoje įskaitomi kaip du 

ar trys simboliai vietoje vieno. Tik šie simboliai gali būti dvigubi ar trigubi: Varpas, Keturlapis 

Dobilas, Žvaigždė, Septyni arba Wild. 

 

2.675 Žaidimas „Paslaptingoji Atlantida“ („Mysterious Atlantis“)  

 

 

Citrina - - 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 0,25 

 

Vyšnios - - 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 0,25 
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„Paslaptingoji Atlantida“ („Mysterious Atlantis“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 15 

fiksuotų laimėjimo linijų. Žaidime yra 13 skirtingų simbolių, įskaitant „Wild“, „Extra Wild“ ir 

„Bonus“ simbolius. 

 

Kaip žaisti?   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

Minimali statymo suma: €0,2 

Maksimali statymo suma: €100 

Maksimali laimėjimo suma: € 187 300 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

„Paslaptingoji Atlantida“ („Mysterious Atlantis“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 15 

fiksuotų laimėjimo linijų turintis Wild simbolius ir Bonus simbolį, kuris suaktyvina „Wild 

Respins“ (Pakartotiniai sukimai su Wild). Laimėjimo linija išmokama nuo kairiausios į dešinę. 

Išmokama tik didžiausia laimėta kombinacija aktyvioje laimėjimo linijoje. Laiminčios linijos 

laimėjimai pridedami. Laimėtos kombinacijos ir mokėjimai išmokami pagal Laimėjimų lentelę. 

 

Laimėjimų lentelė 

Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės ( 5x, 4x ir 3x) yra pateikiamos statymo žetonų verte. 

  

Simbolis Pavadinimas 5x 4x 3x 

 

 

 

Raudona globėja 

Violetinė globėja 

Žalia globėja 

(Extra Wild 

simboliai)  

- - - 

 

Kompasas (Bonus 

simbolis) 
- - - 

 

Poseidonas - - - 



406 
 

 

Laimėjimo linijos 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo. Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į 

dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas aktyvioje laimėjimo linijoje. Laiminčios linijos 

laimėjimai pridedami. 

 

     

     

     

1 

     

     

     

2 

     

     

     

3 

     

     

     

4 

     

     

     

5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Laivas 100 20 5 

 

Žuvis 50 10 3 

 

Antikinė vaza 25 5 2 

 

Inkaras 25 5 2 

  

A 10 3 1 

 

K 10 3 1 

 

Q 10 3 1 

 

J 10 3 1 
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Bonusinis žaidimas „LOŠTI“ 
Lošimo funkcija paremta korta; jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. 

Teisingas spėjimas padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. 

Iš laimėjimo galima lošti iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. 

Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios 

pusės. 

Joker pakeičia bet kurią spalvą. 

 

Wild simbolis 

Wild simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus Bonus simbolį ir gali būti išsukamas 

tik antrame, trečiame, ketvirtame ar penktame būgnuose.  

 

 

Wild Respins (Pakartotiniai sukimai su Wild) 

Viduriniame būgne išsukus Bonus simbolį suaktyvinami 3 pakartotiniai sukimai. Wild Respins 

žaidžiami atsitiktinai parenkant vieną iš Extra Wild simbolių. Extra Wild simbolis pakeičia visus 

simbolius išskyrus Bonus simbolį. Wild Respins sukimai žaidžiamas ta pačia statymo suma kaip 

ir sukimas, kurio metu buvo laimėti Wild Respin sukimai. 

Papildomi Wild Respins negalimi.  

 

Dione Respins (Žalia globėja)  

Pakartotiniai sukimai pradedami su trimis išmėtytais Extra Wild simboliais. Kiekvienas 

pakartotinis sukimas prideda papildomą Extra Wild simbolį bet kuriame būgne , bet 

kurioje pozicijoje ir tuo pačiu prieš tai suteikti Extra Wild simboliai yra sumaišomi ir 

talpinami į atsitiktinai parinktas pozicijas; pirmas pakartotinis sukimas žaidžiamas su trimis Extra 

Wild simboliais; antras su keturiais ir trečias su penkiais.  

 

Melite Respins (Violetinė globėja) 

Pakartotinio sukimo metu pridedamas išsiplečiantis Wild simbolis, kuris uždengia visas 

vieno būgno pozicijas ir su kiekvienu sukimu, persikelia į kitą būgną. Pirmojo sukimo 

metu išsiplečiantis Wild simbolis suteikiamas pirmame ir penktame būgne. Antrojo 

sukimo metu, extra Wild simbolis persikelia į antrą ir ketvirtą būgnus. Trečio Pakartotinio sukimo 
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metu, simboliai susilieja trečiame būgne ir išsukus laiminčią kombinacijai, laimėjimas yra 

padvigubinamas.  

 

Thalia Respins (Raudona globėja) 

Kiekvieno pakartotinio sukimo metu yra parenkamas daugiausiai pasikartojanti simbolis 

visuose būgnuose (Išskyrus Wild simbolį) ir yra keičiamas į Extra Wild simbolį. Jei 

iškrenta keli simboliai, kurie daugiausia kartojasi tiek pat kartų, tuomet parenkamas 

mažesnė vertės simbolis.  

 

2.676 Žaidimas „Veidrodinis skydas“ („Mirror Shield“)  

 
„Veidrodinis skydas“ („Mirror Shield“) yra 5 būgnų vaizdo lošimų automatas su 10 fiksuotomis 

laimėjimo linijomis. Žaidime yra 10 skirtingų simbolių, įskaitant „Wild“ simbolį. 

 

Kaip žaisti?   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

Statymo sumos: 

Minimali statymo suma: €0,2 

Maksimali statymo suma: €100 

Maksimali laimėjimo suma: €116 150 

 

Žaidimo taisyklės 

„Veidrodinis skydas“ („Mirror Shield“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas, turintis Wild 

simbolį, kuris dovanoja „Free Spins“ (Nemokami Sukimai) su „Special Expanding“ (Specialiu 

Išsiplečiančiu) simboliu. Žaidimas turi 10 fiksuotų laimėjimo linijų. Laimėjimo linija išmokama 

nuo kairiausios į dešinę. Išmokamas laimėjimas už bet kur esančius Scatter simbolius. Jei išmokų 

eilėje ar Scatter kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, skiriamas tik didžiausias prizas iš 

galimų. Scatter laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. Laiminčios linijos laimėjimai 

pridedami. Laimėtos kombinacijos ir mokėjimai išmokami pagal Laimėjimų lentelę. 

 

Laimėjimų lentelė 

Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės (5x, 4x, 3x ir 2x) yra pateikiamos statymo žetonų 

verte. 

 

Simbolis Pavadinimas 5x 4x 3x 2x 

 

Skydas (Wild 

simbolis) 

200 + 

Nemokamų 

sukimų 

20 + 

Nemokamų 

sukimų 

2 + 

Nemokamų 

sukimų 

- 
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Karalius Artūras 500 100 10 1 

 

Merlinas 200 40 4 0,5 

 

Šventasis Gralis 75 10 3 0,5 

 

Ekskaliburas 75 10 3 0,5 

 

A 15 4 0,5 - 

 

K 15 4 0,5 - 

 

Q 10 2,5 0,5 - 

 

J 10 2,5 0,5 - 

 

10 10 2,5 0,5 - 

 

Laimėjimo linijos 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo. 

Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę. 

Išmokamas laimėjimas už bet kur esančius Scatter simbolius. 

Jei išmokų eilėje ar Scatter kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, skiriamas tik didžiausias 

prizas iš galimų. 

Scatter laimėjimai pridedami prie laiminčių linijų laimėjimų. Laiminčios linijos laimėjimai 

pridedami. 
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6 7 8 9 10 

 

Wild simbolis 
Wild simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus Special Expanding simbolį. 

 

 

 

Bonusinis žaidimas „Free Spins“ (Nemokami sukimai) 

Kai 3 ar daugiau Wild simbolių atsiranda bet kur būgnuose, dovanojama 10 Free Spins (nemokami 

sukimai). 

Free Spins pradžioje pasirenkamas simbolis (išskyrus Wild), kuris veikia kaip Special Expanding 

simbolis. 

Free Spins metu, po išmokėjimo už įprastus laimėjimus, Specialus simbolis gali plėstis ir uždengti 

visą būgną. 

Specialus simbolis plečiasi tik tada, kai tuo metu yra pakankamai simbolių laimėjimui. 

Specialių simbolių išmoka atitinka įprastų simbolių, tačiau laiminčiai kombinacijai nereikia, kad 

jie būtų gretimose vietose, ir jie neturi prasidėti nuo kairiausio būgno. 

Kai 3 Bonus simboliai pasirodo Free Spins metu, dovanojami papildomi 10 Free Spins su tuo pačiu 

Special Expanding simboliu. 

Free Spins žaidžiami tokia pat statymo suma kaip ir pradinis sukimas, kurio metu buvo aktyvuoti 

nemokami sukimai. 

 

2.677 Žaidimas „Sėkmingi elementai“ („Lucky Elements“)  

 
„Sėkmingi elementai“ („Lucky Elements“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 243 laimėjimo 

būdais. Žaidime yra 9 skirtingi simboliai, įskaitant „Bonus“ simbolį. 

 

Kaip žaisti?   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

Statymo sumos: 

Minimali statymo suma: €0,2 

Maksimali statymo suma: €100 

Maksimali laimėjimo: €186 000 

 

Žaidimo taisyklės: 

 

„Sėkmingi elementai“ („Lucky Elements“)  yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 243 

laimėjimo būdais ir turi Bonus žaidimą „Laimingų elementų ratą“. Laimėti galima už kombinacijas 

iš sutampančių simbolių bet kurioje gretimų būgnų vietoje pradedant nuo kairiausio būgno. Jei 

išmokų eilėje susidaro keli laimingi deriniai, skiriama išmoka už ilgiausią kombinaciją iš esamų. 

Laimintys laimėjimų būdai yra pridedami.  
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Laimėtos kombinacijos ir mokėjimai išmokami pagal Laimėjimų lentelę. 

 

Laimėjimų lentelė 

Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės (5x 4x ir 3x) yra pateikiamos statymo žetonų verte. 

 

Simbolis Pavadinimas 5x 4x 3x 

 

Sėkmingų elementų 

ratas (Bonus 

simbolis) 

Bonus Bonus Bonus 

 

Ugnis 50 15 5 

 

Vanduo 20 8 3 

 

Žemė 10 4 2 

 

Oras 10 4 2 

 

A 4 2 1 

 

K 4 2 1 

 

Q 2 1 0,5 

 

J 2 1 0,5 

 

Laimėjimo linijos 

Žaidime yra 243 būdai laimėti. 

 

Bonusinis žaidimas „LOŠTI“ 
Lošimo funkcija paremta korta; jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. 

Teisingas spėjimas padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. 
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Iš laimėjimo galima lošti iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. 

Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios 

pusės. 

Joker pakeičia bet kurią spalvą. 

 

Bonus simbolis 

Kai išsukama 3 ar daugiau Bonus simbolių bet kurioje būgnų pozicijoje pradedamas 

Laimingų elementų rato Bonus žaidimas. 

  

 

Wheel of Lucky Elements (Sėkmingų Elementų Ratas) 

Bonus žaidimo pradžioje kiekvienas Bonus simbolis kinta ir atstoja vieną bandymą Sėkmingų 

Elementų Rate. Kiekvienas bandymo ženklas yra keičiamas į atsitiktinai parinktą spalvą esančią 

rate. Kaskart sukant ratą, yra išnaudojamas vienas bandymas ir jam priklausančios spalvos 

išmokos yra dvigubinamos. Laimėjimo suma pateikiama dauginant pradinio statymo žetonų vertę. 

Padaugintos laimėjimų vertės nekinta iki Bonus žaidimo pabaigos. Bonus žaidimas baigiamas kai 

nebelieka bandymų.  

 

2.678 Žaidimas „Džokerio penkiukė“ („Joker‘s Five“)  

 
„Džokerio penkiukė“ („Joker’s Five“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 5 fiksuotomis 

laimėjimo linijomis. Žaidime yra 9 skirtingi simboliai, įskaitant dauginantį „Wild“ simbolį.  

 

Kaip žaisti?   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

Statymo sumos: 

Minimali statymo suma: €0,2 

Maksimali statymo suma: €100 

Maksimali laimėjimo suma: € 50000 

 

Žaidimo taisyklės: 

„Džokerio penkiukė“ („Joker’s Five“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 5 fiksuotomis 

laimėjimo linijomis. Žaidime yra 9 skirtingi simboliai, įskaitant dauginantį „Wild“ simbolį. 

Laimėjimo linija išmokama nuo kairiausios į dešinę. Išmokama tik didžiausia laimėta kombinacija 

aktyvioje laimėjimo linijoje. Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. Laimėtos kombinacijos ir 

mokėjimai išmokami pagal Laimėjimų lentelę. 

 

Laimėjimų lentelė 

Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės ( 5x 4x ir 3x) yra pateikiamos statymo žetonų verte. 
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Simbolis Pavadinimas 5x 4x 3x 

 

Džokeris (Wild 

simbolis) 
100 - - 

 

Septyni 50 20 8 

 

Doleris 40 15 5 

 

Žvaigždė 30 10 4 

 

Keturlapis Dobilas 20 8 3 

 

Širdis 6 3 1 

 

Kryžius 6 3 1 

 

Pikas 4 2 1 

 

Būgnas 4 2 1 

 

Laimėjimo linijos 
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Bonusinis žaidimas „LOŠTI“ 
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Lošimo funkcija paremta korta; jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. 

Teisingas spėjimas padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. 

Iš laimėjimo galima lošti iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. 

Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios 

pusės. 

Joker pakeičia bet kurią spalvą. 

 

Wild Simbolis 

 Wild simbolis pakeičia visus simbolius. Kai laiminčioje linijoje Wild keičia Širdies, 

Kryžiaus, Piko ar Būgno simbolius – laimėjimas dauginamas X5. 

 

2.679 Žaidimas „Karšta Afrika“ („Hot Africa“)  

 
„Karšta Afrika“ („Hot Africa“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 15 fiksuotų laimėjimo 

linijų. Žaidime yra 12 skirtingų simbolių, įskaitant „Wild“, „Extra Wild“ ir „ Scatter“ simbolius. 

 

Kaip žaisti?   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

Statymo sumos: 

Minimali statymo suma: €0,2 

Maksimali statymo suma: €100 

Maksimali laimėjimo suma: € 67400 

 

 

Žaidimo taisyklės: 

„Karšta Afrika“ („Hot Africa“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 15 fiksuotų laimėjimo 

linijų. Žaidime yra „Wild“ simboliai ir Nemokami Sukimai (Free Spins) su Daugikliu. Laimėjimo 

linija išmokama nuo kairiausios į dešinę. Išmokamas laimėjimas už bet kur esančius Scatter 

simbolius. Jei išmokų eilėje ar Scatter kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, skiriamas tik 

didžiausias prizas iš galimų. Scatter laimėjimai pridedami prie Laiminčių linijų laimėjimų. 

Laiminčios linijos laimėjimai yra pridedami. Laimėtos kombinacijos ir mokėjimai išmokami pagal 

laimėjimų lentelę.  

 

Laimėjimų lentelė 

Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės (5x, 4x, 3x ir 2x) yra pateikiamos statymo žetonų 

verte. 
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Simbolis Pavadinimas 5x 4x 3x 2x 

 

Kilimandžara

s (Scatter) 

100 + 

Nemokami 

sukimai 

25 +  Nemokami 

sukimai 

5 +  Nemokami 

sukimai 
1 

 

Saulė (Extra 

Wild 

simbolis) 

- - - - 

 

Kaukė (Wild 

simbolis) 
250 50 10 - 

 

Liūtas 100 20 5 - 

 

Dramblys 75 15 3 - 

 

Žirafa 40 10 2 - 

 

Antilopė 40 10 2 - 

 

A 20 3 1 - 

 

K 20 3 1 - 

 

Q 8 2 1 - 

 

J 8 2 1 - 



416 
 

 

Laimėjimo linijos 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo. 

Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas aktyvioje laimėjimo linijoje.  

Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. 
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Wild Simbolis 

 

Wild simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus Extra Wild ir Scatter simbolius. 

 

 

 

Extra Wild Simbolis  

Extra Wild Simbolis galimas tik nemokamų sukimų metu ir išsukamas tik viduriniame 

būgne, taip pat pakeičia visus simbolius, išskyrus Scatter simbolį ir prideda X4 arba X8 

laimėjimo daugiklį. Išmokėjus laimėjimą, bendras laimėjimo daugiklis sugrąžinamas į 

X2.  

 

Nemokami Sukimai (Free Spins) 

Scatter simboliai išmokami pagal laimėjimų lentelėje pateikiamus duomenis. Trys ar 

daugiau Scatter simbolių suaktyvina nemokamus sukimus. Nemokamų sukimų metu, priklausomai 

nuo tuo metu esančio laimėjimų daugiklio lygio, visi laimėjimai yra dauginami 2, 4 ar 8 kartus. 

Nemokami sukimai pradedami su 2X daugikliu. Viduriniame būgne išsukus Extra Wild simbolį, 

laimėjimas dauginamas iki aštuonių kartų. Kiekvienas laimėjimas nemokamų sukimų metu, 

 

10 8 2 1 - 
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sugrąžina laimėjimo daugiklį į 2X lygį. Extra Wild simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus 

Scatter simbolį. Išsukus tris ar daugiau Scatter simbolius, pridedami papildomi 15 nemokamų 

sukimų. Free Spins žaidžiami tokia pat statymo suma kaip ir pradinis sukimas, kurio metu buvo 

aktyvuoti nemokami sukimai. 

 

2.680 Žaidimas „Apversk žetoną“ („Flip the Chip“)  
 

„Apversk žetoną“ („Flip the Chip“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 5 fiksuotomis 

laimėjimo linijomis. Žaidime yra 11 skirtingų simbolių, įskaitant „Wild“ ir „Scatter“ simbolius. 

 

Kaip žaisti?   

Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

 

Statymo sumos: 

Minimali statymo suma: €0,2 

Maksimali statymo suma: €100 

Maksimali laimėjimo suma: € 90000 

 

Žaidimo taisyklės:  
„Apversk žetoną“ („Flip the Chip“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas, turintis 11 skirtingų 

simbolių  įskaitant Wild, ir Scatter simbolius, taip pat žaidime yra “Free Spins”(Nemokami 

sukimai). Žaidimas turi 5 fiksuotas laimėjimo linijas. Laimėjimo linija išmokama nuo kairiausios 

į dešinę. Išmokamas laimėjimas už bet kur esančius Scatter simbolius. Jei išmokų eilėje ar Scatter 

kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, skiriamas tik didžiausias prizas iš galimų. Scatter 

laimėjimai pridedami prie Laiminčių linijų laimėjimų. Laiminčios linijos laimėjimai yra 

pridedami. Laimėtos kombinacijos ir mokėjimai išmokami pagal laimėjimų lentelę. 

 

Laimėjimų lentelė 

Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės (5x, 4x, 3x ir 2x) yra pateikiamos statymo žetonų 

verte. 

 

Simbolis Pavadinimas 5x 4x 3x 2x 

 

Wild simbolis - - - - 

 

Scatter simbolis 

100 + 

Nemokami 

sukimai 

20 + 

Nemokami 

sukimai 

5 + 

Nemokami 

sukimai 

2 
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Septyni 500 100 20 - 

 

Trigubas BAR 100 30 10 - 

   

Dvigubas BAR 80 25 8 - 

   

BAR 60 15 5 - 

 

Vynuogės 40 10 4 - 

 

Slyva 40 10 4 - 

 

Apelsinas 25 8 3 - 

 

Citrina 25 8 3 - 

 

Braškė 25 8 3 - 

 

Laimėjimo linijos 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo. 

Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas aktyvioje laimėjimo linijoje. Laiminčios linijos laimėjimai 

pridedami. 
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Bonusinis žaidimas „LOŠTI“ 
Lošimo funkcija paremta korta; jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. 

Teisingas spėjimas padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. 

Iš laimėjimo galima lošti iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. 

Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios 

pusės. 

Joker pakeičia bet kurią spalvą. 

 

Wild Simbolis 

 Wild simbolis galimas tik nemokamų sukimų metu. Wild pakeičia visus simbolius, 

išskyrus Scatter simbolį. 

Nemokami Sukimai (Free Spins)  

Scatter simbolių laimėjimas išmokamas už bet kur esančius Scatter simbolius remiantis 

laimėjimų lentelėje pateiktais duomenimis. Išsukus tris ar daugiau Scatter simbolius dovanojami 

pradiniai 5 nemokami sukimai su 2X laimėjimo daugikliu. Nemokamų sukimų pradžioje, visuose 

būgnuose kur išsukta Scatter – visi būgne esantys simboliai pakeičiami pasirenkamo žetono 

simboliais. Pasirenkant vieną žetoną kiekviename būgne pradedant nuo kairiausio būgno 

parodoma arba pridedamų nemokamų sukimų skaičius, arba pridedamas laimėjimų daugiklis. 

Nemokamų sukimų metu gali iškristi “Wild” simbolis, kuris pakeičia visus simbolius išskyrus 

Scatter. Papildomi nemokami sukimai negalimi, nes Free Spins metu Scatter simboliai 

panaikinami. 

Free Spins žaidžiami tokia pat statymo suma kaip ir pradinis sukimas, kurio metu buvo aktyvuoti 

nemokami sukimai. 

 

2.681 Žaidimas „Sėkmės drakonai“ („Dragons of Fortune“)  

 
„Sėkmės drakonai“ („Dragons of  Fortune“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 243 

laimėjimo būdais. Žaidime yra 13 skirtingų simbolių, įskaitant „Wild“ ir „Bonus” simbolius. 

 

Kaip žaisti?   
Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

Statymo sumos: 

Minimali statymo suma: €0,2 

Maksimali statymo suma: €100 

Maksimali laimėjimo suma: € 110000 
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Žaidimo taisyklės:  

„Sėkmės drakonai“ („Dragons of  Fortune“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas su 243 

laimėjimo būdais turintis pasirenkamus nemokamus sukimus. Žaidime yra 13 skirtingų simbolių, 

įskaitant „Wild“ ir „Bonus” simbolius. Laimėjimo linija išmokama nuo kairiausios į dešinę. 

Išmokama tik didžiausia laimėta kombinacija aktyvioje laimėjimo linijoje. Laiminčios linijos 

laimėjimai pridedami. Laimėtos kombinacijos ir mokėjimai išmokami pagal Laimėjimų lentelę. 

 

Laimėjimų lentelė 

Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės ( 5x, 4x ir 3x) yra pateikiamos statymo žetonų verte. 

 

Simbolis Pavadinimas 5x 4x 3x 

 

Drakono Akis 

(Wild Simbolis) 
- - - 

 

Drakono Vartai 

(Bonus  Simbolis) 
50 10 5 

 

Auksinis Drakonas 30 6 3 

 

Raudonas Drakonas 25 5 2 

 

Baltas Drakonas 20 4 1 

 

Mėlynas Drakonas 15 3 1 

 

Žalias Drakonas 10 2 1 

 

A 3 1 0,5 

 

K 3 1 0,5 
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Q 3 1 0,5 

 

J 2 1 0,5 

 

10 2 1 0,5 

 

9 2 1 0,5 

 

Laimėjimo linijos 

Žaidime yra 243 laimėjimo būdai. Žaidimas visuomet žaidžiamas visais laimėjimo būdais.  

 

Bonusinis žaidimas „LOŠTI“ 
Lošimo funkcija paremta korta; jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios 

pusės. Joker pakeičia bet kurią spalvą. 

 

Wild simbolis 

 

Wild simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus Bonus simbolį ir pasitaiko tik antrame, 

trečiame ir ketvirtame būgnuose.  

 

Bonusinis žaidimas „Free Spins“  

 

Iškritus trims ar daugiau „Bonus“ simboliams laimėjimų linijoje nuo kairiausios į dešinę 

dovanojami nemokami sukimai. Nemokamų sukimų pradžioje, žaidėjas gali rinktis skirtingus 

sukimų tipus pasirenkant norimą drakoną. Kiekvienas drakonas dovanoja skirtingą sukimų kiekį 

ir laimėjimų daugiklį.  

 

Simbolis Nemokamų 

sukimų 

skaičius 

Laimėjimų Daugiklis 

Auksinis Drakonas 10 x10, x15, x20 
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Raudonas Drakonas 13 x8, x10, x15 

Baltas Drakonas 15 x5, x8, x10 

Mėlynas Drakonas 20 x3, x5, x8  

Žalias Drakonas 25 x2, x3, x5 

 

Nemokamų sukimų metu, visi laimėjimai su „Wild“ atsitiktinai parenka vieną iš daugiklių, 

priklausomai nuo to, kokio tipo nemokami sukimai buvo pasirinkti bonusinio žaidimo pradžioje. 

Taip pat galima laimėti papildomus nemokamus sukimus, tačiau tipą galimą rinktis tik pasibaigus 

pirminiams sukimams. Free Spins žaidžiami tokia pat statymo suma kaip ir pradinis sukimas, kurio 

metu buvo aktyvuoti nemokami sukimai.  

 

2.682 Žaidimas „Dvigubai karštas“ („Double Hot“)  
 

„Dvigubai karštas“ („Double Hot“) yra 3 būgnų vaizdo lošimų automatas su 5 fiksuotomis 

laimėjimo linijomis. Žaidime yra 8 skirtingi simboliai.  

 

Kaip žaisti?   
Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

 

Statymo sumos: 

Minimali statymo suma: €0,2 

Maksimali statymo suma: €100 

Maksimali laimėjimo suma: € 15000 

 

Žaidimo taisyklės:  

„Dvigubai karštas“ („Double Hot“) yra 3 būgnų vaizdo lošimų automatas su 5 fiksuotomis 

laimėjimo linijomis. Žaidime yra 8 skirtingi simboliai ir „Full Reels Multiplier”. Laimėjimo linija 

išmokama nuo kairiausios į dešinę. Išmokama tik didžiausia laimėta kombinacija aktyvioje 

laimėjimo linijoje. Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. Laimėtos kombinacijos ir mokėjimai 

išmokami pagal Laimėjimų lentelę.  

 

 

Laimėjimų lentelė 

Laimėjimų lentelėje, rodoma simbolių vertė (3X) yra pateikiamos statymo žetonų verte. 

 

Simbolis 
Pavadinima

s 
3x 
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Septyni 150 

 

Varpas 40 

 

Arbūzas 12 

 

Slyvos 8 

 

Apelsinai 8 

 

Citrinos 8 

 

Vyšnios 8 

 

BAR 2 

 

Laimėjimo linijos 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo. 

Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę. 

Išmokamas tik didžiausias laimėjimas aktyvioje laimėjimo linijoje. Laiminčios linijos laimėjimai 

pridedami. 

 

   

   

   

1 

   

   

   

2 

   

   

   

3 

   

   

   

4 

   

   

   

5 

 

Bonusinis žaidimas „LOŠTI“ 
Lošimo funkcija paremta korta; jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 
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Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios 

pusės. Joker pakeičia bet kurią spalvą. 

 

Full Reels Multiplier  

Jei visuose būgnuose ir jų visose pozicijoje iškrenta tik Slyvos, Apelsinai ar Vyšnios – laimėjimas 

dvigubinamas. 

 

2.683 Žaidimas „Kauliukų antplūdis“ („Dice Rush“)  

 
„Kauliukų antplūdis“ („Dice Rush“) yra 3 būgnų vaizdo lošimų automatas su 5 fiksuotomis 

laimėjimo linijomis. Žaidime yra 10 skirtingų simbolių, įskaitant „Scatter“ simbolį.  

 

Kaip žaisti?   
Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

Statymo sumos 

Minimali statymo suma: €0,2 

Maksimali statymo suma: €100 

Maksimali laimėjimo suma: € 360000 

 

 

Žaidimo taisyklės:  

„Kauliukų antplūdis“ („Dice Rush“) yra 3 būgnų vaizdo lošimų automatas turintis susikertančius 

nemokamus sukimus. 

Pagrindiniame žaidime yra 5 fiksuotos laimėjimo linijos ir 27 fiksuotos laimėjimo linijos 

nemokamų sukimų metu. 

Laimėjimo linija išmokama nuo kairiausios į dešinę. Išmokamas laimėjimas už bet kur esančius 

Scatter simbolius. Jei išmokų eilėje ar Scatter kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, 

skiriamas tik didžiausias prizas iš galimų. Scatter laimėjimai pridedami prie laiminčių linijų 

laimėjimų. Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. Laimėtos kombinacijos ir mokėjimai 

išmokami pagal Laimėjimų lentelę. 

  

 

Laimėjimų lentelė 

Laimėjimų lentelėje, rodoma simbolių vertė (3X) yra pateikiamos statymo žetonų verte. 

 

Simbolis Pavadinimas 3x 

 

Kauliukai (Scatter simbolis) 3-18 Nemokamų sukimų 
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Septyni 100 

 
Trigubas BAR 32 

 
Dvigubas BAR 16 

 

BAR 8 

 

Arbūzas 6 

 
Vynuogės 4 

 
Slyva 4 

 
Citrina 2 

 
Vyšnios 2 

Laimėjimo linijos 

Pagrindiniame žaidyme yra 5 laimėjimų linijos Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo. 

Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į dešinę. Išmokamas laimėjimas už bet kur esančius 

Scatter simbolius. Jei išmokų eilėje ar Scatter kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, 

skiriamas tik didžiausias prizas iš galimų. Scatter laimėjimai pridedami prie laiminčių linijų 

laimėjimų. Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. 
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Nemokamų sukimų metu žaidime yra 27 fiksuotos laimėjimo linijos. 
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Bonusinis žaidimas „LOŠTI“ 
Lošimo funkcija paremta korta; jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios 

pusės. Joker pakeičia bet kurią spalvą. 

 

„Scatter“ simbolis 

Kai iškrenta 3 ar daugiau „Scatter“ simboliai - dovanojami nemokami sukimai.  

 

Nemokami Sukimai (Free Spins) 

Dovanojamų nemokamų sukimų kiekis priklauso nuo visų iškritusių kauliukų, sudedant jų vertę 

(Galima gauti nuo 3 iki 18 nemokamų sukimų). Nemokamų sukimų metu, laimėjimų linijų kiekis 

pasikeičia nuo 5 iki 27. Papildomi nemokami sukimai yra negalimi, nes Scatter Simboliai 

panaikinami. Free Spins žaidžiami tokia pat statymo suma kaip ir pradinis sukimas, kurio metu 

buvo aktyvuoti nemokami sukimai. 

 

2.684 Žaidimas „Liepsnojantis ledas“ („Blazing Ice“)  

 
„Liepsnojantis ledas“ („Blazing Ice“) yra 3 būgnų vaizdo lošimų automatas su 27 fiksuotomis 

laimėjimo linijomis. Žaidime yra 9 skirtingi simboliai, įskaitant „Mystery“ („Paslaptingąjį“) 

simbolį.  
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Kaip žaisti?   
Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

Statymo sumos: 

Minimali statymo suma: €0,2 

Maksimali statymo suma: €100 

Maksimali laimėjimo suma: € 36000 

 

Žaidimo taisyklės:  
„Liepsnojantis ledas“ („Blazing Ice“) yra 3 būgnų vaizdo lošimų automatas su 27 fiksuotomis 

laimėjimo linijomis turintis pakartotinius sukimus (Respin) ir „Mystery“ („Paslaptingąjį“) simbolį. 

Laimėjimo linija išmokama nuo kairiausios į dešinę. Išmokama tik didžiausia laimėta kombinacija 

aktyvioje laimėjimo linijoje. Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. Laimėtos kombinacijos ir 

mokėjimai išmokami pagal Laimėjimų lentelę. 

 

Laimėjimų lentelė 

Laimėjimų lentelėje, rodoma simbolių vertė (3X) yra pateikiamos statymo žetonų verte. 

 

 

Simbolis Pavadinimas 3x 

 

Kauliukai (Mystery 

(Paslaptingasis) 

simbolis)) 

2-100 

 

Ugnis 100 

 

Ledas 100 

 

Arbūzas 20 

 

Vynuogės 10 

 

Slyva 5 

 

Apelsinas 3 
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Citrina 2 

 

Vyšnios 2 

 

Laimėjimo linijos 

Visi išmokėjimai yra dauginami iš viso statymo. Laimėjimo linijos išmokamos nuo kairiausios į 

dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas aktyvioje laimėjimo linijoje. Laiminčios linijos 

laimėjimai pridedami. 
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Bonusinis žaidimas „LOŠTI“ 
Lošimo funkcija paremta korta; jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios 

pusės. Joker pakeičia bet kurią spalvą. 

 

Mystery (Paslaptingieji) simboliai 

3 „Mystery“ („Paslaptingieji“) simboliai laimėjimo linijoje dovanoja atsitiktinai parinktą 

laimėjimą kurio vertė nuo 2x iki 100x viso statymo vertės.  

 

Pakartotinis sukimas (Respin)  
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Žaidime gaunate pakartotinį sukimą jei dvejuose būgnuose iškrenta du Ledo arba Ugnies 

simboliai. Trečias būgnas, kuriame trūksta Ledo ar Ugnies simbolio, yra sukimas dar kartą 

papildomam šansui laimėti. Respins sukimas žaidžiamas ta pačia statymo suma kaip ir sukimas, 

kurio metu buvo laimėtas Respin. 

 

2.685 Žaidimas „88 Perlai“ („88 Pearls“)  
 

„88 Perlai“ („88 Pearls“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas, kurį galima žaisti su 10, 20, 30, 

40 ar 50 laimėjimo linijų. Žaidime yra 13 skirtingų simbolių, įskaitant „Wild“ simbolį ir „ Bonus“ 

simbolį. 

 

Kaip žaisti?   
Žaidimo skydelyje pasirinkite statymo sumą valdikliu „STATYMAS“. Paspaudus mygtuką 

„MAX BET“ (Maksimalus statymas), statoma suma padidinama iki maksimalaus limito.  

Paspauskite mygtuką „SUKTI“ norėdami žaisti su esamomis statymo nuostatomis. Laimėjimo 

atveju, jūsų laimėta suma bus rodoma laukelyje „LAIMĖTA“.  

Statymo sumos: 

Minimali statymo suma: €0,1 

Maksimali statymo suma: €100 

Maksimali laimėjimo suma: € 10000 

 

Žaidimo taisyklės:  
„88 Perlai“ („88 Pearls“) yra 5 būgnų vaizdo lošimo automatas, turintis Bonus simbolį, kuris 

dovanoja Free Spins. Žaidimas gali būti žaidžiamas su 10, 20, 30, 40 ar 50 laimėjimo linijų, 

keičiant statymo lygį. Laimėjimo linija išmokama nuo kairiausios į dešinę. Išmokamas laimėjimas 

už bet kur esančius Scatter simbolius. Jei išmokų eilėje ar Scatter kombinacijose susidaro keli 

laimingi deriniai, skiriamas tik didžiausias prizas iš galimų. Scatter laimėjimai pridedami prie 

laiminčių linijų laimėjimų. Laiminčios linijos laimėjimai pridedami. Laimėtos kombinacijos ir 

mokėjimai išmokami pagal Laimėjimų lentelę.  

 

Laimėjimų lentelė 

Laimėjimų lentelėje, rodomos simbolių vertės ( 5x, 4x 3x ir 2x) yra pateikiamos statymo žetonų 

verte. 

 

Simbolis Pavadinimas 5x 4x 3x 2x 

 

 

Bonus  

(Scatter) 

 

- - 

4x viso 

statymo 

+ 

8 Free 

Spins 

- 
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Wild - - - - 

 

Beždžionė 1000 200 40 10 

 

Tigras 500 150 40 5 

   

Katė 500 150 40 5 

 

Vėžlys 400 100 20 - 

 

Pelė su moneta 400 100 20 - 

 

A 400 50 20 - 

 

K 400 50 20 - 

 

Q 200 30 10 - 

 

J 200 30 10 - 

 

10 200 20 10 - 

 

9 200 20 10 - 
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Laimėjimo linijos 

Visi mokėjimai dauginami iš linijos statymo, nebent nurodyta kitaip. Laimėjimo linijos 

išmokamos nuo kairiausios į dešinę. Išmokamas laimėjimas už bet kur esančius Scatter simboliai. 

Jei išmokų eilėje ar Scatter kombinacijose susidaro keli laimingi deriniai, skiriamas tik didžiausias 

prizas iš galimų. Scatter laimėjimai pridedami prie laiminčių linijų laimėjimų. Laiminčios linijos 

laimėjimai pridedami.  
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Bonusinis žaidimas „LOŠTI“ 
Lošimo funkcija paremta korta. Jūs turite atspėti kitos ištrauktos kortos spalvą. Teisingas spėjimas 

padvigubina jūsų laimėjimą, neteisingas spėjimas laimėjimą anuliuoja. Iš laimėjimo galima lošti 

iki tol, kol atspėjama arba pasiekiamas limitas. Surinkus laimėjimą lošimo funkcija baigiama. 

Galite naudoti funkciją PERPUS, jei norite pusę pinigų grąžinti prie savo likučio ir lošti iš likusios 

pusės. Joker pakeičia bet kurią spalvą. 

 

Wild simbolis 

Wild simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus Bonus simbolį ir gali atsirasti tik 

antrame, trečiame, ketvirtame ir penktame būgnuose. 

 

 

Bonusinis žaidimas „Free Spins“ 

 
 

Kai 3 Bonus simboliai atsiduria bet kurioje pozicijoje ant pirmo antro ir trečio būgno, išmokama 

4X viso statymo ir dovanojami 8 Free Spins. Su kiekvienu „Free Spins“ sukimu pridedamas vienas 

Wild simbolis antrame, trečiame, ketvirtame ar penktame būgnuose ir lieka toje pačioje pozicijoje 

iki „Free Spins“ žaidimo pabaigos. „Free Spins“ metu papildomi 8 Free Spins galimi tik vieną 

kartą.  

Free Spins žaidžiami tokia pat statymo suma kaip ir pradinis sukimas, kurio metu buvo aktyvuoti 

nemokami sukimai. 

 

 

 

 

 

 

 


