PATVIRTINTA:
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2020 m. balandžio mėn. 9 d. įsakymu Nr. DIE-217

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO
PAPILDYMAS
Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų lošimo automatais ir
stalo žaidimais taisyklės, papildo punktais nuo 2.686 iki 2.710 imtinai. Minėtose taisyklėse
aprašoma 24 (dvidešimt keturi) A kategorijos žaidimai bei 1 (vienas) stalo lošimas „Blackjack“.
Žaidimų aprašymai išdėstomi taip:

2.686 Žaidimas „Trijų vaisių laimėjimas: 10 eilučių“ („3 Fruits Win: 10 Lines“)
Lošime naudojama 10 linijų, išmokos skaičiuojamos iš abiejų pusių, žvaigždės „Scatter“
simboliai reiškia laimėjimą nepriklausomai nuo statymo eilučių.
Versija kompiuteriams

Versija mobiliesiems įrenginiams
1

Versija kompiuteriams
● Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje
rodomi būgnai. Kai atveriama išmokų
lentelė ir taisyklės, jos užima visą vaizdo
rodymo sritį. Spustelėjęs ženklą „Back“
(atgal) ( ) lošėjas gali grįžti į būgnų
ekraną.
● Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų
apačioje. Jame rodoma galima kredito
suma lošėjo sąskaitoje bei statymo ir
laimėjimo informacija. Lošimo pulte taip
pat yra informacinis skydelis, kuriame
rodomi lošimo pranešimai, ir lošimo
valdikliai, kuriais naudodamasis lošėjas
gali peržiūrėti išmokų lentelę (spustelėjęs
), nustatyti statomą sumą arba
pasirinkti maksimalų statymą ir sukti
būgnus.

Versija mobiliesiems įrenginiams
● Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi
būgnai. Kai atveriama dalis „Options“
(parinktys), ji užima visą vaizdo rodymo
sritį. Bakstelėjęs ženklą „Back“ (atgal) (
) lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną.
Bakstelėjęs mygtuką „Spin“ (sukti) ( ),
esantį būgnų kairėje, lošėjas pasuka
būgnus.
● Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų
apačioje. Jame rodoma galima kredito
suma lošėjo sąskaitoje, taip pat statymo ir
laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir
lošimo valdikliai, kuriais naudodamasis
lošėjas gali peržiūrėti išmokų lentelę ir
keisti lošimo nuostatas (bakstelėjęs ženklą
„Options“ (parinktys) –
), nustatyti
statomą sumą ir keisti garso nuostatas
(bakstelėjęs ženklą „Sound“ (garsas) – ).
● Informacinis skydelis.
Informacinis
skydelis yra vaizdo rodymo srities
apačioje, kai ekrano padėtis yra horizontali,
arba viršuje, jei ekrano padėtis vertikali;
jame rodomi lošimo pranešimai.
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Bendroji informacija:
Lošimo tipas

Lošimo automatų žaidimas

Būgnų tipas
Būgnai, linijos

Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 10 linijų
0,02€, 0,03€, 0,04€, 0,05€, 0,06€, 0,08€, 0,10€, 0,15€, 0,20€,
0,30€, 0,40€, 0,50€, 0,75€, 1,00€, 2,00€, 3,00€, 5,00€, 7,50€,
10,00€

Numatytosios monetų vertės

Numatytoji min. ir maks. Min. 0,20€
statymo suma
Maks. 100,00€
Maks. laimėjimo suma

250000€

Pagrindinis lošimas
Versija kompiuteriams

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

Lošimo ypatybės
„Scatter“
Už „Scatter“ laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo

linijas.

Laimėjimų eilutės:

Išmokų linijos:
● Išmokų linijos: 10 fiksuotų linijų.
● Mokama už 3 ar daugiau gretimų simbolių derinius bet kokioje statymo linijos vietoje iš
kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę.
● Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
● Už 5 simbolių derinius mokama tik kartą.
● Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
● Už „Scatter“ simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
● Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.
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Išmokų lentelė
Simbolis

Statymų linijose
koeficientas

Derinys

x5

50 * visa statymo suma

x4

10 * visa statymo suma

x3

2 * visa statymo suma

x5

2500

x4

500

x3

50

x5

500

x4

150

x3

30

x5

200

x4

50

x3

15

x5

150

x4

25

x3

10

Išmokų lentelėje išmokos informacija nurodo tikslią piniginę vertę, atsižvelgiant į lošėjo statymo
sumą.
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Išmokų lentelė

2.687 Žaidimas „Blekdžekas“ („Blackjack“)
Tai vienas populiariausių stalo lošimų pasaulyje.
Versija kompiuteriams
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Versija mobiliesiems įrenginiams
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Bendroji informacija:
Lošimo tipas

Stalo lošimas

Numatytosios žetonų vertės
Numatytoji min. ir maks.
statymo suma
Maks. laimėjimo suma

1,00€, 5,00€, 10,00 €, 50,00€
Min. 1,00€
Maks. 50,00€
1250€

Lošimo ypatybės:
• Ypatingas statymo sumų
skydelis
• Dvigubos statymo sumos
funkcija
• Išskyrimo režimas

•
•

Pakartotinio statymo režimas
Draudimo režimas
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Lošimo tema ir grafika
„Blackjack“ pasižymi puikiai estetika ir nuostabiu dizainu, lošiant galima rinktis
standartines statymo parinktis, kaip ir kituose populiariuose stalo lošimuose. „Playson“ lošimas
„Blackjack“ sukurtas pagal klasikines Europos taisykles: žaidžiant naudojamos 6 kortų rinkiniai
po 52 kortas, kortos išmaišomos prieš kiekvieną lošimo raundą. Vieno lošimo metu galima naudoti
iki 5 rankų (lošėjas gali statyti visuose 5 langeliuose, jei tai yra kompiuterio versijos lošimas, ir
visuose 3 langeliuose, jei tai yra mobiliųjų įrenginių versijos lošimas). Lošimo tikslas – įveikti
kortų dalytoją.
Versija kompiuteriams
Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje
rodomas pagrindinis stalas. Kai
atveriamas langas „Rules“ (taisyklės), jis
užima visą vaizdo rodymo sritį. Į stalo
rodinį lošėjas gali grįžti spustelėdamas
„Rules“ (taisyklės).
• Lošimo pultas. Lošimo pultas yra
ekrano apačioje. Jame rodoma galima
suma lošėjo sąskaitoje, taip pat statymas
ir laimėjimas.
• Klaviatūros sritis. Klaviatūra yra
priešais lošėją. Atsižvelgiant į lošimo
etapą, galima dalyti kortas, prašyti
papildomos kortos, išlaikyti turimą
derinį, išskirti, dvigubinti, priimti
lygiųjų pinigus arba pirkti draudimą.
Pagrindinis lošimas
•

•

•
•

Versija mobiliesiems įrenginiams
Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje
rodomas pagrindinis stalas. Kai atveriamas
„Options Menu“ (parinkčių meniu), jis
užima visą vaizdo rodymo sritį. Į stalo
rodinį lošėjas gali grįžti spustelėdamas .
Lošimo pultas. Lošimo pultas yra stalo
apačioje. Jame rodoma galima suma lošėjo
sąskaitoje, taip pat statymas ir laimėjimas.
Klaviatūros sritis. Klaviatūra pateikiama
vaizdo rodymo srities kairiojoje ir
dešiniojoje pusėse. Atsižvelgiant į lošimo
etapą, galima dalyti kortas, prašyti
papildomos kortos, išlaikyti turimą derinį,
išskirti, dvigubinti, priimti lygiųjų pinigus
arba pirkti draudimą.

Pagal lošimo taisykles, lošimo tikslas yra surinkti ranką, kurios vertė didesnė nei kortų dalytojo
rankos, neviršijant 21 taško. Pirmiausia lošėjas pastato tam tikrą sumą (stalo apribojimai:
mažiausiai 1,00€, daugiausia 50,00€). Vieno lošimo metu galima naudoti iki 5 rankų (lošėjas gali
statyti visuose 5 langeliuose, jei tai yra kompiuterio versijos lošimas, ir visuose 3 langeliuose, jei
tai yra mobiliųjų įrenginių versijos lošimas). Tada paspausdamas „Deal“ (dalyti), lošėjas pradeda
raundą. Jei lošėjas nori atšaukti, dvigubinti arba iš naujo nustatyti statymo sumą, jis gali spausti
toliau nurodytus mygtukus.
„Place a
bet“ (statyti)
„Deal“
(dalyti)

Norėdami pastatyti, spustelėkite arba palieskite
pasirinktos vertės žetoną ir padėkite jį ant stalo.
Spustelėkite arba palieskite, jei norite pradėti naują
lošimo raundą.
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„X2“

Spustelėkite arba palieskite, jei norite dvigubinti
pradinę statymo sumą.

„Cancel“
(atšaukti)

Spustelėdami arba paliesdami atšauksite paskutinį
statymą.

„Reset“
(atkurti iš
naujo)

Spustelėkite, kad visos statymo sumos būtų
atšauktos.

Lošėjui duodamos dvi atverstos kortos. Kortų dalytojui duodama viena atversta korta. Padalijus
kortas lošėjas gali pasirinkti vieną iš galimų parinkčių, atsižvelgdamas į gautų kortų vertę. Jei
bendroji rankos vertė yra 21, lošėjas automatiškai išlaiko turimą derinį. Kai lošėjo rankos vertė
viršija 21 (pralošimas), ranka pralaimi. Jei pirmų lošėjui duotų dviejų kortų vertė yra 21, lošėjas
turi „Blackjack“ derinį. Jei lošėjo ir kortų dalytojo kortų vertė vienoda, skelbiamos lygiosios ir
pastatyta suma grąžinama. Užrašai „Min“ ir „Max“ nurodo mažiausią ir didžiausią pradines
statymo sumas. Kai lošėjas ima papildomą kortą ir rankos vertė viršija 21, raundas baigiamas, o
lošėjas jį pralaimi.
Kortų vertės:
• kortos nuo 2 iki 10 vertos tiek taškų, koks skaičius ant jų parašytas;
• tūzo vertė yra 1 arba 11;
• už karalius, karalienes ir valetus duodama 10 taškų.
Kortų dalytojo žaidimas
Kortų dalytojas papildomų kortų gali gauti tik po to, kai lošėjas priėmė sprendimą dėl savo rankos
ar rankų. Kortos automatiškai duodamos kortų dalytojui, kol jo rankos vertė pasiekia bent 17. Jei
kortų dalytojo rankos vertė viršija 21, jo ranka pralošia. Jei, išdalijus visas kortas, kortų dalytojo
rankos vertė didesnė už lošėjo rankos vertę ir neviršija 21, lošėjas pralošia statymo sumą. Jei lošėjo
rankos vertė didesnė nei kortų dalytojo rankos vertė, laimėjimas išmokamas santykiu 1:1. Kai
lošėjas turi „Blackjack“ derinį, už jo ranką laimėjimas išmokamas santykiu 3:2. Tais atvejais, kai
lošėjo ir kortų dalytojo rankų vertė vienoda, raundas baigiamas, o statymo sumos grąžinamos.
Nuostatos
Garsus galima įjungti arba išjungti dešiniajame ekrano kampe, žaidžiant kompiuteriams skirtą
lošimo versiją. Jei žaidžiate mobiliesiems įrenginiams skirtą lošimo versiją, eikite į „Options
Menu“ (parinkčių meniu) ir pasirinkite „Settings“ (nuostatos), kad galėtumėte įjungti ar išjungti
garsus arba pasirinkti sparčiojo sukimo režimą.
Taisyklės:
Norėdami peržiūrėti lošimo taisykles, lošimo pulto skiltyje tiesiog paspauskite „Rules“ (taisyklės).
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„Hit“ (prašyti
kortos)

Spustelėkite arba palieskite, jei norite gauti
papildomą kortą.

„Stand“
(išlaikyti
turimą derinį)

Spustelėkite arba palieskite, jei jums nereikia
papildomų kortų.

„Even
money“
(lygiųjų
pinigai)

Galite pasinaudoti lygiųjų pinigų funkcija, jei
turite „Blackjack“ derinį, o atversta kortų
dalytojo korta yra tūzas. Pritaikius lygiųjų
pinigų funkciją, laimėjimas išmokamas santykiu
1:1.

„Fold“
(nusišalinti)

Spustelėkite arba palieskite, jei nenorite tęsti
raundo. Nusišalinimo parinktis galima, kai
kortos išdalytos, bet dar neatliktas joks veiksmas
su paryškinta ranka. Pusė pastatytos sumos
grąžinama
lošėjui.
Nusišalinimo parinktis negalima, jei kortų
dalytojo atversta korta yra tūzas.

„Insurance“
(draudimas)

Jei lošėjas neturi „Blackjack“ derinio, o kortų
dalytojo atversta korta yra tūzas, lošėjas gali
pasinaudoti draudimu.
Draudimo kaina yra pusė statymo sumos. Jei
kortų dalytojas turi „Blackjack“ derinį,
laimėjimas išmokamas santykiu 2:1.

„Double X2“ Spustelėkite arba palieskite, jei raundo metu
(dvigubinimas) norite dvigubinti statymo sumą.

„Split“
(išskirti)

Spustelėję arba palietę pirmame kortų dalijimo
raunde išskirsite dvi tokios pačios vertės kortas.
Išskirti galima tik turint dvi tos pačios vertės
kortas. Išskyrimas automatiškai padvigubina
pradinę statymo sumą; lošėjas atskirai loš dviem
rankomis. Pakartotinis išskyrimas negalimas.
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Išmokų lentelė

Išmokėjimai
Rezultatas
Laimėjimas
Lygiųjų pinigai
Draudimas
Blekdžekas
Lygus rezultatas

Laimėjimo išmokėjimo santykis
1:1
1:1
2:1
3:2
Statymas grąžinamas

2.688 Žaidimas „Auksinė knyga: Klasika“ („Book of Gold: Classic“)
Lošime naudojamas 3 eilučių, 5 būgnų išdėstymas su 10 fiksuotų išmokų linijų ir auksinė šventoji
knyga, atliekanti „Scattered-Wild“ simbolio funkciją. Kai lošimas vyksta nemokamų sukimų
režimu, kuris paleidžiamas iškritus 3 ar daugiau ikoninių knygos simbolių. Prieš nemokamus
sukimus pasirenkamas specialusis besiplečiantis simbolis. Jis padengia visą būgną ir pelno didįjį
laimėjimą.

Versija kompiuteriams

Versija mobiliesiems įrenginiams
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Bendroji informacija:
Lošimo tipas

Lošimo automatų žaidimas

Būgnų tipas
Būgnai, linijos

Sukamieji būgnai
5 būgnai, 3 eilutės, 10 linijų
0,02€, 0,03€, 0,04€, 0,05€, 0,06€, 0,08€, 0,10€, 0,15€, 0,20€, 0,30€,
0,40€, 0,50€, 0,75€, 1,00€, 2,00€, 3,00€, 5,00€, 7,50€, 10,00€

Numatytosios monetų
vertės
Numatytoji min. ir maks.
statymo suma
Maks. laimėjimo suma

Min. 0,20€
Maks. 100,00€
615600€

Numatytosios nemokamų Nemokamų sukimų raundai lošiami su pastarąja nustatyta statymo suma
raundų vertės
Lošimo ypatybės:
● „Scattered-Wild“ simbolis
● Specialusis besiplečiantis simbolis
● Nemokami sukimai
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Lošimo tema ir grafika
Pagrindinis lošimas vyksta dykumoje stovinčių piramidžių fone, ties įėjimu į „Book of Gold“
(„Auksinė knyga“) šventyklą. Nemokamų sukimų režimo fone vaizduojamas šventyklos vidus.
Paslėptų lobių mitas ragina lošėjus leistis į nuotykius ir lobių paiešką.
Versija kompiuteriams

Versija mobiliesiems įrenginiams

● Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi
būgnai. Kai atveriama išmokų lentelė ir
taisyklės, jos užima visą vaizdo rodymo

● Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi
būgnai. Kai atveriama dalis „Options“
(parinktys), ji užima visą vaizdo rodymo sritį.

sritį. Spustelėjęs ženklą „Back“ (atgal) (
) lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną.
● Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų
apačioje. Jame rodoma galima kredito
suma lošėjo sąskaitoje bei statymo ir
laimėjimo informacija. Lošimo pulte taip
pat yra informacinis skydelis, kuriame
rodomi lošimo pranešimai, ir lošimo
valdikliai, kuriais naudodamasis lošėjas
gali peržiūrėti išmokų lentelę (spustelėjęs

Bakstelėjęs ženklą „Back“ (atgal) ( ) lošėjas
gali grįžti į būgnų ekraną. Bakstelėjęs mygtuką

), nustatyti statomą sumą arba pasirinkti
maksimalų statymą ir sukti būgnus.

„Spin“ (sukti) ( ), esantį būgnų kairėje,
lošėjas pasuka būgnus.
● Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų
apačioje. Jame rodoma galima kredito suma
lošėjo sąskaitoje, taip pat statymo ir laimėjimų
informacija. Lošimo pulte yra ir lošimo
valdikliai, kuriais naudodamasis lošėjas gali
peržiūrėti išmokų lentelę, ir keisti lošimo
nuostatas (bakstelėjęs ženklą „Options“
(parinktys) – ), nustatyti statomą sumą ir
keisti garso nuostatas (bakstelėjęs ženklą
„Sound“ (garsas) – ).
● Informacinis skydelis. Informacinis skydelis
yra vaizdo rodymo srities apačioje, kai ekrano
padėtis yra horizontali, arba viršuje, jei ekrano
padėtis vertikali, jame rodomi lošimo
pranešimai.

Pagrindinis lošimas
Versija kompiuteriams
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Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką „Spin“
(Sukti) pradedamas lošimo raundas.
Versija mobiliesiems įrenginiams
Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Bakstelėjus mygtuką
„Spin“ (Sukti) pradedamas lošimo raundas.

Lošimo ypatybės
15

„Scattered-Wild“ simbolis
Nemokamų sukimų metu „Scattered-Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius,
išskyrus specialiuosius besiplečiančius simbolius. 3 ar daugiau simboliai paleidžia
nemokamų sukimų režimą. Už šį simbolį mokama pagal pateiktą išmokų lentelę.
Nemokami sukimai
Išsukus 3 ar daugiau „Scattered-Wild“ simbolių pagrindinio lošimo metu,
paleidžiama 10 nemokamų sukimų. Išsukus 3 ar daugiau „Scattered-Wild“ simbolių
nemokamų sukimų metu, paleidžiama 10 papildomų sukimų. Maksimalus nemokamų sukimų
raundų skaičius yra apribotas iki 50 raundų. Nemokamų sukimų režimu lošiama su paskutine
nustatyta statymo suma.

Specialusis besiplečiantis simbolis
Prieš paleidžiant nemokamų sukimų režimą, atsitiktinai parenkamas specialusis besiplečiantis
16

simbolis. Kaip specialųjį besiplečiantį simbolį galima pasirinkti bet kokį simbolį, išskyrus
„Scatter“. Specialusis besiplečiantis simbolis užpildo visą būgną. Už specialiojo besiplečiančio
simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
Išmokų struktūra

Išmokų linijos:
● Išmokų linijos: 10 fiksuotų linijų.
● Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios
padėties.
● Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
● Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
● Už „Scatter“ simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
● Už specialiųjų besiplečiančių simbolių laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo
linijas.
● Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.
Išmokų lentelė
Simbolis

Derinys

Statymų linijose
koeficientas

x5

200 * visa statymo
suma

x4
x3

20 * visa statymo suma
2 * visa statymo suma

x5

5000

x4

1000

x3

100

17

x2

10

x5

2000

x4

400

x3

40

x2

5

x5

750

x4

100

x3

30

x2

5

x5

150

x4

40

x3

5

x5

100

x4

25

x3

5

Išmokų lentelėje išmokos informacija nurodo tikslią piniginę vertę, atsižvelgiant į lošėjo statymo
sumą.
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Išmokų lentelė

2.689 Žaidimas „Auksinė knyga: simbolio pasirinkimas“ („Book of Gold: Symbol
Choice“)
Lošimui naudojamas 3 eilučių, 5 būgnų tinklelis su 10 išmokų linijų ir auksinė šventoji knyga,
naudojama kaip „Scattered-Wild“ (išsklaidytas laukinis) simbolis. Lošimas vyksta nemokamų
būgno sukimų režimu, kuris paleidžiamas iškritus 3 ar daugiau ikoninių simbolių. Prieš
nemokamus būgno sukimus lošėjui suteikiama egiptietiška galia pasirinkti „Special Expanding“
(specialųjį besiplečiantį) simbolį. Jis užima visą būgną ir suteikia didelių laimėjimų.
Versija kompiuteriams

19

Versija mobiliesiems įrenginiams

Bendroji informacija:
Lošimo tipas:

Lošimo automatų žaidimas

Būgnų tipas:

Sukamieji būgnai

Būgnai, linijos:

5 būgnai, 3 eilutės, 10 linijų.
0,02€, 0,03€, 0,04€, 0,05€, 0,06€, 0,08€, 0,10€, 0,15€, 0,20€, 0,30€,
0,40€, 0,50€, 0,75€, 1,00€, 2,00€, 3,00€, 5,00€, 7,50€, 10,00€

Numatytosios monetų vertės
Numatytoji mažiausio ir
didžiausio statymo suma

Min. 0,20€

Maks. laimėjimo suma

Maksimali leistina laimėjimo suma 1000 000€

Numatytosios nemokamų
raundų vertės:

Nemokamų sukimų raundai lošiami su pastarąja nustatyta statoma
suma.

Maks. 100,00€

Lošimo ypatybės:
● Išsklaidytasis laukinis simbolis
● Specialusis besiplečiantis simbolis
● Nemokami sukimai
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Versija kompiuteriams
● Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi
būgnai. Kai atveriama išmokų lentelė ir
taisyklės, jos užima visą vaizdo rodymo
sritį. Spustelėjęs ženklą „Back“ (atgal) (
) lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną.
● Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų
apačioje. Jame rodoma galima kredito
suma lošėjo sąskaitoje bei statymo ir
laimėjimo informacija. Lošimo pulte taip
pat yra informacinis skydelis, kuriame
rodomi lošimo pranešimai, ir lošimo
valdikliai, kuriais naudodamasis lošėjas
gali peržiūrėti išmokų lentelę (spustelėjęs „
“), nustatyti statomą sumą arba
pasirinkti maksimalų statymą ir sukti
būgnus.

Versija mobiliesiems įrenginiams
● Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi
būgnai. Kai atveriama dalis „Options“
(parinktys), ji užima visą vaizdo rodymo sritį.
Bakstelėjęs ženklą „Back“ (atgal) ( ) lošėjas
gali grįžti į būgnų ekraną. Bakstelėjęs mygtuką
„Spin“ (sukti) ( ), esantį būgnų kairėje,
lošėjas pasuka būgnus.
● Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų
apačioje. Jame rodoma galima kredito suma
lošėjo sąskaitoje, taip pat statymo ir laimėjimų
informacija. Lošimo pulte yra ir lošimo
valdikliai, kuriais naudodamasis lošėjas gali
peržiūrėti išmokų lentelę ir keisti lošimo
nuostatas (bakstelėjęs ženklą „Options“
(parinktys) – ), nustatyti statomą sumą ir
keisti garso nuostatas (bakstelėjęs ženklą
„Sound“ (garsas) – ).
● Informacinis skydelis. Informacinis skydelis
yra vaizdo rodymo srities apačioje, kai ekrano
padėtis yra horizontali, arba viršuje, jei ekrano
padėtis vertikali; jame rodomi lošimo
pranešimai.

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

Lošimo ypatybės
„Scattered-Wild“ simbolis
Nemokamų sukimų metu „Scattered-Wild“ simbolis pakeičia visus
simbolius, išskyrus specialiuosius besiplečiančius. 3 ar daugiau simboliai
paleidžia nemokamų sukimų režimą. Už šį simbolį mokama pagal pateiktą
išmokų lentelę.

Nemokami sukimai
Išsukus 3 ar daugiau sklaidos „Scattered-Wild“ simbolių pagrindinio lošimo metu paleidžiama
10 nemokamų sukimų. Išsukus 3 ar daugiau Scattered-Wild simbolių nemokamų sukimų metu
paleidžiama 10 papildomų sukimų. Maksimalus nemokamų sukimų raundų skaičius yra apribotas
iki: 50 raundų. Nemokamų sukimų režimu lošiama su paskutine nustatyta statoma suma.
Specialusis besiplečiantis simbolis
Prieš pereidamas į nemokamų sukimų režimą lošėjas pasirenka specialųjį besiplečiantį
simbolį. Bet kokį simbolį galima pasirinkti kaip specialųjį besiplečiantį simbolį, išskyrus sklaidos
(„Scatter“). Specialieji besiplečiantys („Special Expanding“) simboliai užima visą būgną. Už
specialiųjų besiplečiančių simbolių laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
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Laimėjimų eilutės

Išmokų linijos:
●
●
●
●
●
●

Išmokų linijos: 10 fiksuotų linijų.
Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios padėties.
Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
Už sklaidos („Scatter“) simbolių laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
Už specialiųjų besiplečiančių simbolių laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo
linijas.
● Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.
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Išmokų lentelė

Išmokų lentelė
Simbolis

Derinys

Statymų linijose
koeficientas

x5

200 * visos pastatytos
sumos

x4
x3

20 * visos pastatytos
sumos
2 * visos pastatytos
sumos

x5

5000

x4

1000

x3

100

x2

10

x5

2000

x4

400

x3

40

x2

5
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x5

750

x4

100

x3

30

x2

5

x5

150

x4

40

x3

5

x5

100

x4

25

x3

5

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

2.690 Žaidimas „Čikago gangsteriai“ („Chicago Gangsters“)
Grįžkite į XX a. 4-ojo dešimtmečio Čikagą. Tai naujas automatų lošimas „Chicago Gangsters“.
Kazino žetonas pasirinktas kaip simbolis, kuris paleidžia „Bonus“ lošimą ir suteikia galimybę
laimėti vieną iš stambiausių laimėjimų! Be to, lošime naudojami „Wild“ simbolis ir paslapties
simbolis, skatinantys lošėjų susidomėjimą.
Versija kompiuteriams
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Versija mobiliesiems įrenginiams

Lošimo tema ir grafika

Bendroji informacija:
• Lošimo tipas
• Būgnų tipas
• Būgnai, linijos
• Numatytosios monetų

vertės
• Numatytoji min. ir maks.

statymo suma
Maks. laimėjimo suma
• Numatytosios nemokamų

raundų vertės
Lošimo ypatybės:
• „Wild“ simbolis
• „Bonus“ simbolis
• Paslapties simbolis

Lošimo automatų žaidimas
•

Sukamieji būgnai

• 5 būgnai, 3 eilutės, 20 linijų

0,01€, 0,02€, 0,03€, 0,04€, 0,05€, 0,06€, 0,07€, 0,08€, 0,10€,
0,20€, 0,30€, 0,40€, 0,50€, 0,75€, 1,00€, 2,00€, 2,50€, 3,75€
5,00€
Min. 0,20€
Maks. 100,00€
135300€
„Bonus“ lošimo raundas lošiamas su paskutine nustatyta
statymo suma
•
•

„Bonus“ lošimas
Lošimai dėl stambiausių laimėjimų
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„Chicago Gangsters“ – tai vaizdo automatų lošimas, atkuriantis XX a. 4-ojo dešimtmečio
Čikagos aplinką. Lošimas sukurtas plačiajai auditorijai. Lošimo grafika atkuria kriminalinę to
meto Čikagos atmosferą. Fone vaizduojamos miesto gatvės ir madingi to meto automobiliai.
Simboliais tapo to meto ikonos – Boni ir Klaidas – bei jų automobilis, taip pat kazino stalo lošimų
elementai: žetonai, kortos ir spiritinio gėrimo stiklinė.
Versija kompiuteriams
Versija mobiliesiems įrenginiams
• Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje • Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi
rodomi būgnai. Kai atveriama išmokų
būgnai. Kai atveriama dalis „Options“
lentelė ir taisyklės, jos užima visą vaizdo
(parinktys), ji užima visą vaizdo rodymo
rodymo sritį. Spustelėjęs ženklą „Back“
sritį. Bakstelėjęs ženklą „Back“ (atgal) (
) lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną.
(atgal) ( ) lošėjas gali grįžti į būgnų
ekraną.
Bakstelėjęs mygtuką „Spin“ (sukti) (
),
• Lošimo pultas. Lošimo pultas yra
esantį būgnų kairėje, lošėjas pasuka
būgnų apačioje. Jame rodoma galima
būgnus.
kredito suma lošėjo sąskaitoje bei • Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų
statymo ir laimėjimo informacija.
apačioje. Jame rodoma galima kredito suma
Lošimo pulte taip pat yra informacinis
lošėjo sąskaitoje, taip pat statymo ir
skydelis, kuriame rodomi lošimo
laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir
pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriais
lošimo valdikliai, kuriais naudodamasis
naudodamasis lošėjas gali peržiūrėti
lošėjas gali peržiūrėti išmokų lentelę ir
keisti lošimo nuostatas (bakstelėjęs ženklą
išmokų lentelę (spustelėjęs
),
„Options“ (parinktys) –
), nustatyti
nustatyti statomą sumą arba pasirinkti
statomą
sumą
ir
keisti
garso
nuostatas
maksimalų statymą ir sukti būgnus.
(bakstelėjęs ženklą „Sound“ (garsas) – ).
• Informacinis
skydelis.
Informacinis
skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje,
kai ekrano padėtis yra horizontali, arba
viršuje, jei ekrano padėtis vertikali; jame
rodomi lošimo pranešimai.
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Pagrindinis lošimas
Versija kompiuteriams

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

Lošimo ypatybės
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„Wild“ simbolis
Simbolis „Wild“ pakeičia visus simbolius, išskyrus simbolį „Bonus“. Už
šį simbolį mokama pagal pateiktą išmokų lentelę.
„Bonus“ simbolis
Pagrindinio lošimo metu už „Bonus“ simbolius išmoka nesuteikiama.
Pagrindinio lošimo metu gavus 6 ar daugiau „Bonus“ simbolių, pelnomas „Bonus“
lošimas. Už „Bonus“ simbolius mokama tik „Bonus“ lošimo metu. „Bonus“
simbolių vertė gali būti skirtinga: 1 x visa statymo suma, 2 x visa statymo suma,
3 x visa statymo suma, 4 x visa statymo suma, 5 x visa statymo suma, 6 x visa
statymo suma, 7 x visa statymo suma, 8 x visa statymo suma, 10 x visa statymo
suma, 14 x visa statymo suma, 16 x visa statymo suma, 18 x visa statymo suma,
20 x visa statymo suma, 24 x visa statymo suma.

„Bonus“ lošimo metu atsitiktinai išsukami 2 specialieji „Bonus“ simboliai:
— už „Mini Bonus“ simbolį gaunamas minimalus stambiausias laimėjimas ir išmoka (30 x

visa statymo suma);
— Už „Major Bonus“ simbolį gaunamas didelis stambusis laimėjimas ir išmoka (150 x visa

statymo suma).
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Paslapties simbolis
Paslapties simboliai atsitiktine tvarka išsukami tik pagrindinio lošimo metu.
Sustojus būgnams, kiekvienas paslapties simbolis pakeičiamas atsitiktiniu simboliu,
kurio tipas sutampa su išsukto ant būgno simbolio tipu, įskaitant „Bonus“ simbolį,
bet išskyrus „Wild“ simbolius.

„Bonus“ lošimas
Pagrindinio lošimo metu gavus 6 ar daugiau „Bonus“ simbolių, pelnomas „Bonus“ lošimas.
„Bonus“ lošimas prasideda, kai pagrindinio lošimo metu sumokama už visus laiminčius derinius.
3 pakartotiniai sukimai suteikiami „Bonus“ lošimo pradžioje. Visi „Bonus“ simboliai lieka ant
būgnų, kol vyksta „Bonus“ lošimas. Tik „Bonus“ simboliai išsukami ant būgnų, kai vyksta
„Bonus“ lošimas. Kiekvienas naujas „Bonus“ simbolis vėl nustato pakartotinių sukimų skaičių ne
daugiau kaip 3.
„Bonus“ lošimas tęsiamas, kol baigiasi pakartotiniai sukimai arba visuose būgnų
segmentuose yra „Bonus“ simboliai. Kai, vykstant „Bonus“ lošimui, visuose 15 segmentų
išsukami „Bonus“ simboliai, lošėjas pelno stambiausią laimėjimą ir išmoką (1000 x visa statymo
suma) bei visus laimėjimus, pelnytus per „Bonus“ lošimą. Kai, vykstant „Bonus“ lošimui, visuose
15 segmentų išsukami „Bonus“ simboliai, lošėjas pelno išmoką (1000 x visa statymo suma) bei
visus laimėjimus, pelnytus per „Bonus“ lošimą.
Pasibaigus „Bonus“ lošimui, visų „Bonus“ simbolių vertės susumuojamos ir išmokama
bendroji laimėjimo suma. „Bonus“ režimu lošiama su pastarąja nustatyta statymo suma.
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Laimėjimų eilutės

Išmokų linijos:
• Išmokų linijos: 20 fiksuotų linijų.
• Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios
padėties.
• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.

31

Išmokų lentelė
Simbolis

Derinys
x1

Statymų linijose
koeficientas
150 * visa statymo
suma

x1

30 * visa statymo suma

x1

x5
x4
x3

24 * visa statymo suma
20 * visa statymo suma
18 * visa statymo suma
16 * visa statymo suma
14 * visa statymo suma
10 * visa statymo suma
8 * visa statymo suma
7 * visa statymo suma
6 * visa statymo suma
5 * visa statymo suma
4 * visa statymo suma
3 * visa statymo suma
2 * visa statymo suma
1 * visa statymo suma
200
40
15

x5
x4
x3

150
30
12
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x5
x4
x3

125
25
10

x5
x4
x3

100
20
8

x5
x4
x3

75
15
5

Išmokų lentelėje išmokos informacija nurodo tikslią piniginę vertę, atsižvelgiant į lošėjo statymo
sumą.
Išmokų lentelė
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Informacija lošėjui
Lošimo metu lošėjai visada turi prieigą prie lošimo taisyklių.

2.691 Žaidimas „Dobilų turtai“ („Clover Riches“)
Naujasis lošimo automato žaidimas „Clover Riches“, sukurtas airių pasakos apie leprekonus ir
aukso puodą motyvais. Žaidžiamas 3 eilučių, 5 būgnų žaidimo lauke su 20 laimėjimo linijų.
Laukinis leprekonas (simbolis „Wild“)gera širdis ir draugiškas – jis pakeičia visus simbolius,
išskyrus „Bonus“, ir padvigubina laimėjimą. Simboliai „Bonus“ aktyvina vieną iš trijų nemokamų
sukimų režimų su skirtingais koeficientais pagal žaidėjo pasirinkimą.
Versija kompiuteriams
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Versija mobiliesiems įrenginiams

Bendroji informacija:
• Lošimo tipas:

Lošimo automato žaidimas

• Būgnų tipas:
• Būgnai, linijos:
• Numatytosios

•
• 5 būgnai, 3 eilutės, 20 linijų.

Besisukantys būgnai

monetų 0,02€, 0,03€, 0,04€, 0,05€, 0,06€, 0,08€, 0,10€, 0,15€, 0,20€,
0,30€, 0,40€, 0,50€, 0,75€, 1,00€, 2,00€, 3,00€, 5,00€, 7,50€,
10,00€
• Numatytoji min. ir maks. Min 0,20€
pastatyta suma (€):
Maks. 100,00€
357000€
Maks. laimėjimo suma
vertės (€):

• Numatytosios

Nemokamų sukimų raundas lošiamas su paskutine nustatyta
statoma suma.

nemokamų raundų vertės:
Lošimo ypatybės
• Simbolis „Wild“ (laukinis)
• Simbolis „Bonus“ (premija)

•
•

Laimintysis koeficientas
Nemokami sukimai
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Žaidimas yra Airijos tematika paremtas vaizdo lošimo automatas, sukurtas „Playson“.
Lošimas sukurtas plačiajai auditorijai. Jame vaizduojamas saulėta miško laukymė, apaugusi
paparčiais ir žydinčiais dobilais. Pagrindiniai simboliai, aktyvinantys žaidimo funkcijas, yra
„Wild“ (leprekono portretas) ir keturlapis dobilas („Bonus“).
Tradiciniai bet kurios airiškos istorijos apie magiją simboliai – aukso puodas, laimės pasaga
ir keturlapiu dobilu papuošta žalia kepurė – yra svarbiausi simboliai, už kuriuos gaunama
didžiausia išmoka.
Nemokamų sukimų režimas žymimas vaivorykšte. Vaivorykštės su magiškomis
kibirkštimis vaizdas naudojamas ir laimėjimo ekrane, kad atkreiptų lošėjo dėmesį.
Versija kompiuteriams
Versija mobiliesiems įrenginiams
• Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje • Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi
rodomi būgnai. Kai atveriama išmokų
būgnai. Kai atveriama dalis „Options“
lentelė ir taisyklės, jos užima visą vaizdo
(parinktys), ji užima visą vaizdo rodymo
rodymo sritį. Spustelėjęs ženklą „Back“
sritį. Bakstelėjęs ženklą „Back“ (atgal) (
) lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną.
(atgal) ( ) lošėjas gali grįžti į būgnų
ekraną.
Bakstelėjęs mygtuką „Spin“ (sukti) (
),
• Lošimo pultas. Lošimo pultas yra
esantį būgnų kairėje, lošėjas pasuka
būgnų apačioje. Jame rodoma galima
būgnus.
kredito suma lošėjo sąskaitoje bei • Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų
statymo ir laimėjimo informacija.
apačioje. Jame rodoma galima kredito suma
Lošimo pulte taip pat yra informacinis
lošėjo sąskaitoje, taip pat statymo ir
skydelis, kuriame rodomi lošimo
laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir
pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriais
lošimo valdikliai, kuriais naudodamasis
naudodamasis lošėjas gali peržiūrėti
lošėjas gali peržiūrėti išmokų lentelę ir
keisti lošimo nuostatas (bakstelėjęs ženklą
išmokų lentelę (spustelėjęs „
“),
„Options“ (parinktys) –
), nustatyti
nustatyti statomą sumą arba pasirinkti
statomą sumą ir keisti garso nuostatas
maksimalų statymą ir sukti būgnus.
(bakstelėjęs ženklą „Sound“ (garsas) – ).
• Informacinis
skydelis.
Informacinis
skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje,
kai ekrano padėtis yra horizontali, arba
viršuje, jei ekrano padėtis vertikali; jame
rodomi lošimo pranešimai.
Pagrindinis lošimas
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Versija kompiuteriams

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

Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Bakstelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.
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Žaidimo ypatybės:
Wild simbolis
Pakeičia visus simbolius, išskyrus „Bonus“. Pakeitus, padvigubinamas visų
simbolių laimėjimas, išskyrus „Wild“ ir „Bonus“ simbolius. Už šį simbolį mokama
pagal pateiktą išmokų lentelę.
Bonus simbolis
Pagrindinio lošimo metu gavus 3 ar daugiau simbolių „Bonus“, pelnoma
nemokamų sukimų. Kai įjungtas nemokamų sukimų režimas, galima pridėti 1, 3
arba 5 nemokamus sukimus. Už šį simbolį mokama pagal pateiktą išmokų lentelę.
Už simbolių „Bonus“ laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
Nemokami sukimai
Galima rinktis iš 3 nemokamų sukimų režimų:
• 24 nemokami sukimai ir 2 laimintieji koeficientai;
• 12 nemokamų sukimų ir 4 laimintieji koeficientai;
• 8 nemokami sukimai ir 6 laimintieji koeficientai.
Kai įjungtas nemokamų sukimų režimas, kiekvienas simbolis „Bonus“ suteikia papildomų
nemokamų sukimų: 1, 3 arba 5. Nemokamų sukimų raundų skaičiaus apribojimas yra 175 raundai.
Nemokami sukimai lošiami su paskutine nustatyta statoma suma.
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Laimėjimo eilutės

Išmokų linijos:
• Išmokų linijos: 20 fiksuotų linijų.
• Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios
padėties.
• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
• Už simbolių „Bonus“ laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.
• Gedimas atšaukia visus mokėjimus ir žaidimus.
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Išmokų lentelė
Simbolis

x5
x4
x3

Statymų
koeficientas
200 * visos
sumos
20 * visos
sumos
5 * visos
sumos
2 * visos
sumos
5000
1000
125

x5
x4
x3

300
75
15

x5
x4
x3

200
40
10

x5
x4
x3

100
25
5

x5
x4
x3

75
20
5

x5
x4
x3

50
15
3

Derinys
x5
x4
x3
x2

linijose
pastatytos
pastatytos
pastatytos
pastatytos

Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo pastatytą
sumą.
Informacija lošėjui
Lošėjai visada turi prieigą prie lošimo taisyklių lošimo metu.
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2.692 Žaidimas „Vaisiai ir juokdariai: 100 eilučių“ („Fruits&Jokers: 100 lines“)
Pagrindinės šio lošimo ypatybės yra 4 eilučių, 5 būgnų išdėstymas ir sultingų vaisių šūsnys, į
kurias įsimaišo klasikiniai raudonųjų septynetų simboliai. Besišypsantis arlekinas yra „Wild“
simbolis, o už žvaigždės „Scatter“ simbolius mokama nepriklausomai nuo išmokų linijų.
Versija kompiuteriams

Versija mobiliesiems įrenginiams
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Bendroji informacija
• Lošimo tipas
• Būgnų tipas
• Būgnai, linijos

Lošimo automatų žaidimas
•

Sukamieji būgnai

• 5 būgnai, 4 eilutės, 100 linijų

Numatytosios monetų vertės

0,01€, 0,02€, 0,03€, 0,04€, 0,05€, 0,06€, 0,07€, 0,08€, 0,10€,
0,20€, 0,30€, 0,40€, 0,50€, 0,75€, 1,00€, 2,00€, 2,50€, 3,75€,
5,00
Numatytoji min. ir maks. Min. 0,20€
statymo suma
Maks. 100,00€
Maks. laimėjimo suma
254500€
Lošimo ypatybės:
• „Scatter“ simbolis
• „Wild“ simbolis
• „Wild“ simbolių šūsnys
„Fruits&Jokers: 100 lines“ yra klasikinis vaizdo automatų lošimas, leidžiantis grožėtis cirko temą
atitinkančiomis tamsiai raudona ir aukso spalvomis, žavingu arlekino paveikslėliu, auksinėmis
žvaigždėmis, kurios yra „Scatter“ simboliai, ir raudonaisiais septynetais. Realistiniai sultingų
vaisių paveikslėliai ekrane kontrastuoja su auksiniais elementais. Laimėjimų animacija labai ryški
ir sujungia vaisių bei cirko temas. Daugybė auksinių monetų dėmesį sutelkia į didžiojo laimėjimo
animaciją.
Versija kompiuteriams
Versija mobiliesiems įrenginiams
• Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje • Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi
rodomi būgnai. Kai atveriama išmokų
būgnai. Kai atveriama dalis „Options“
lentelė ir taisyklės, jos užima visą vaizdo
(parinktys), ji užima visą vaizdo rodymo
rodymo sritį. Spustelėjęs ženklą „Back“
sritį. Bakstelėjęs ženklą „Back“ (atgal) (
) lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną.
(atgal) ( ) lošėjas gali grįžti į būgnų
ekraną.
Bakstelėjęs mygtuką „Spin“ (sukti) (
),
• Lošimo pultas. Lošimo pultas yra
esantį būgnų kairėje, lošėjas pasuka
būgnų apačioje. Jame rodoma galima
būgnus.
kredito suma lošėjo sąskaitoje bei • Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų
statymo ir laimėjimo informacija.
apačioje. Jame rodoma galima kredito suma
Lošimo pulte taip pat yra informacinis
lošėjo sąskaitoje, taip pat statymo ir
skydelis, kuriame rodomi lošimo
laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir
pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriais
lošimo valdikliai, kuriais naudodamasis
naudodamasis lošėjas gali peržiūrėti
lošėjas gali peržiūrėti išmokų lentelę ir
keisti lošimo nuostatas (bakstelėjęs ženklą
išmokų lentelę (spustelėjęs
),
„Options“ (parinktys) –
), nustatyti
nustatyti statomą sumą arba pasirinkti
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maksimalų statymą ir sukti būgnus.
•

statomą sumą ir keisti garso nuostatas
(bakstelėjęs ženklą „Sound“ (garsas) – ).
Informacinis
skydelis.
Informacinis
skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje,
kai ekrano padėtis yra horizontali, arba
viršuje, jei ekrano padėtis vertikali; jame
rodomi lošimo pranešimai.

Pagrindinis lošimas
Versija kompiuteriams

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

Versija mobiliesiems įrenginiams
Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Bakstelėjus mygtuką „Spin“
(Sukti) pradedamas lošimo raundas.
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Lošimo ypatybės
„Wild“ simbolis
Pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“.
„Scatter“ simbolis
Už „Scatter“ laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
Laimėjimų linijos

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

Derinys

Statymų
koeficientas

linijose
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x5
x4
x3

300
80
8

x5
x4
x3

400 * visa statymo
suma
20 * visa statymo suma
5 * visa statymo suma

x5
x4
x3

52
26
4

x5
x4
x3

32
14
4

x5
x4
x3

16
6
2

Išmokų lentelėje išmokos informacija nurodo tikslią piniginę vertę, atsižvelgiant į lošėjo statymo
sumą.

Informacija lošėjui
Lošimo metu lošėjai visada turi prieigą prie lošimo taisyklių.
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2.693 Žaidimas „Imperatoriškieji vaisiai: 5 eilutės“ („Imperial Fruits: 5 lines“)
Šiame 3 eilučių, 5 būgnų vaizdo automatų lošime karūna yra „Wild“ simbolis, kuris
plėsdamasis padidina laimėjimo derinio tikimybę. Lošime naudojami 2 tipų „Scatter“ simboliai –
Auksinis „Scatter“ ir deimantinis „Scatter“. Už „Scatter“ laimėjimus mokama neatsižvelgiant į
mokėjimo linijas. Raudonieji septynetai pelno didžiausią išmoką. O likę simboliai tikrai sudarys
vaisingų derinių.
Versija kompiuteriams

Versija mobiliesiems įrenginiams
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Lošimo tema ir grafika
Bendroji informacija:
• Lošimo tipas

Lošimo automatų žaidimas

• Būgnų tipas
• Būgnai, linijos

•
• 5 būgnai, 3 eilutės, 5 linijos

Numatytosios monetų vertės

0,02€, 0,04€, 0,06€, 0,08€, 0,10€, 0,15€, 0,20€, 0,30€, 0,40€,
0,60€, 0,80€, 1,00€, 1,50€, 2,00€, 4,00€, 6,00€, 10,00€, 15,00€
20,00€
Min. 0,10€
Maks. 100,00€
82000€

Numatytoji min. arba maks.
statymo suma
Maks. laimėjimo suma

Sukamieji būgnai

Lošimo ypatybės:
• Auksinis „Scatter“ simbolis
• Deimantinis „Scatter“ simbolis
• Besiplečiantis „Wild“ simbolis
Pagrindinė žaidimo ypatybė – besiplečiantis „Wild“ simbolis (nupiešta karaliaus karūna).
„Wild“ karūna būgnuose pasirodo kaip atskiras simbolis, tačiau, jei galima sudaryti laimintį derinį,
ji išsiplečia, kad apimtų visą būgną.
Simboliai yra nupiešti kaip fotorealistiniai vaisiai: arbūzai, vynuogės, kriaušė, slyva, apelsinas,
citrina ir vyšnios. Svarbiausias dėmesys skiriamas didžiausios išmokos simboliams – žvaigždėms
ir septynetams. Septynetai yra ryškiai raudoni, o žvaigždžių, kurios atlieka „Scatter“ funkciją,
spalva gali būti auksinė ar deimantinė. Didžiojo laimėjimo animacijų metu ryški ugnis ir auksinės
monetos vilios lošėjų akis, taigi vertingiausios lošimo akimirkos ilgai išliks atmintyje.
Versija kompiuteriams
Versija mobiliesiems įrenginiams
• Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje • Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi
rodomi būgnai. Kai atveriama išmokų
būgnai. Kai atveriama dalis „Options“
lentelė ir taisyklės, jos užima visą vaizdo
(parinktys), ji užima visą vaizdo rodymo
rodymo sritį. Spustelėjęs ženklą „Back“
sritį. Bakstelėjęs ženklą „Back“ (atgal) (
) lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną.
(atgal) ( ) lošėjas gali grįžti į būgnų
ekraną.
Bakstelėjęs mygtuką „Spin“ (sukti) (
),
• Lošimo pultas. Lošimo pultas yra
esantį būgnų kairėje, lošėjas pasuka
būgnų apačioje. Jame rodoma galima
būgnus.
kredito suma lošėjo sąskaitoje bei • Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų
statymo ir laimėjimo informacija.
apačioje. Jame rodoma galima kredito suma
Lošimo pulte taip pat yra informacinis
lošėjo sąskaitoje, taip pat statymo ir
skydelis, kuriame rodomi lošimo
laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir
pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriais
lošimo valdikliai, kuriais naudodamasis
naudodamasis lošėjas gali peržiūrėti
lošėjas gali peržiūrėti išmokų lentelę ir
keisti lošimo nuostatas (bakstelėjęs ženklą
išmokų lentelę (spustelėjęs
),
„Options“ (parinktys) –
), nustatyti
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nustatyti statomą sumą arba pasirinkti
maksimalų statymą ir sukti būgnus.
•

statomą sumą ir keisti garso nuostatas
(bakstelėjęs ženklą „Sound“ (garsas) – ).
Informacinis
skydelis.
Informacinis
skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje,
kai ekrano padėtis yra horizontali, arba
viršuje, jei ekrano padėtis vertikali; jame
rodomi lošimo pranešimai.

Pagrindinis lošimas
Versija kompiuteriams

Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.
Versija mobiliesiems įrenginiams
Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (sukti) pradedamas lošimo raundas.
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Lošimo ypatybės
„Wild“ simbolis
„Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“. Jei gali sudaryti
laimintį derinį, išsiplečia per visą būgną. Pasirodo ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Auksinis „Scatter“ simbolis
Už „Scatter“ laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
Deimantinis „Scatter“ simbolis
Už „Scatter“ laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas. Pasirodo ant 1,
3 ir 5 būgnų.
Laimėjimų eilutės

Išmokų linijos:
•
•
•
•
•
•
•

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

Išmokų lentelė
Simbolis

Derinys

Statymų linijose
koeficientas
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–

–

x5
x4
x3

100 * visa statymo suma
20 * visa statymo suma
3 * visa statymo suma

x3

20 * visa statymo suma

x5
x4
x3
x2

2000
200
40
10

x5
x4
x3

500
100
30

x5
x4
x3

200
50
20

x5
x4
x3

100
25
10

Išmokų lentelėje išmokos informacija nurodo tikslią piniginę vertę, atsižvelgiant į lošėjo statymo sumą.
Išmokų lentelė
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Informacija lošėjui
Lošimo metu lošėjai visada turi prieigą prie lošimo taisyklių.

2.694 Žaidimas „Saulės karalienė“ („Solar Queen“)
Šis naujas 4 eilučių, 5 būgnų vaizdo lošimo automatas. Lošimas žaidėjus įtraukia progresyviai
kaupdamas laimėjimo daugiklius ir „Wild“ simbolius. Tiesiog reikia išsukti ryškų saulės simbolį
ir bus suaktyvinta 10 sukimo ciklų įvykių seka. O nemokamų sukimų metu lipnieji „Wild“
simboliai padidina didelių laimėjimų tikimybę.
Versija kompiuteriams
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Versija mobiliesiems įrenginiams

Lošimo tema ir grafika
Bendroji informacija:
• Lošimo tipas:

Lošimo automatas

• Būgnų tipas:
• Būgnai, linijos:
• Numatytosios

•
• 5 būgnai, 4 eilutės, 20 linijų.

Besisukantys būgnai

monetų 0,01€, 0,02€, 0,03€, 0,04€, 0,05€, 0,06€, 0,07€, 0,08€, 0,10€,
0,20€, 0,30€, 0,40€, 0,50€, 0,75€, 1,00€, 2,00€, 2,50€, 3,75€,
5,00€
• Numatytoji min. ir maks. Min. 0,20€
pastatyta suma:
Maks. 100,00€
266800€
Maks. laimėjimo suma
vertės

• Numatytosios nemokamų

Nemokami sukimai lošiami su paskutine nustatyta statoma
suma.

raundų vertės:
Lošimo ypatybės:
• „Wild“ simbolis
• „Scatter“ simbolis
• Saulės simbolis
• Liepsnojančio rėmelio funkcija

•
•
•
•

Nemokami sukimai
Laimėjimų daugikliai
Lipnieji „Wild“ simboliai
Sušūsniuoti simboliai
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Šiame žaidime dera mistikos ir Egipto temos. Lošimo meninis dizainas yra panašus į senovės
Egipto vaizdus ir kraštovaizdį. Be į faraoną panašaus saulės karalienės šūsnies simbolio, vertingi
simboliai primena ženklus, kurių galima rasti Egipto freskose. Ypatingi simboliai, pvz., saulės
simbolis, skarabėjo „Scatter“ simboliai ir „Wild“ simbolis, paryškinti liepsnojančiomis
animacijomis ir aukso spalvomis, kad atkreiptų dėmesį. Didelių laimėjimų animacijų metu
auksinių monetų lietus padengia visą žaidimo ekraną.
Versija kompiuterių naudotojams
Versija mobiliųjų įrenginių naudotojams
• Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje • Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi
rodomi būgnai. Kai atveriama išmokų
būgnai. Kai atveriama dalis „Options“
lentelė ir taisyklės, jos užima visą vaizdo
(parinktys), ji užima visą vaizdo rodymo
rodymo sritį. Spustelėdamas ženklą
sritį. Bakstelėdamas ženklą „Back“ (atgal)

•

„Back“ (atgal) („ “) lošėjas gali grįžti
į būgnų ekraną.
Lošimo pultas. Lošimo pultas yra
būgnų apačioje. Jame rodoma galima
kredito suma lošėjo sąskaitoje bei
statymo ir laimėjimo informacija.
Lošimo pulte taip pat yra informacinis
skydelis, kuriame rodomi lošimo
pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriais
naudodamasis lošėjas gali peržiūrėti

( ) lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną.
Bakstelėdamas mygtuką „Spin“ (sukti) (

•

išmokų lentelę (spustelėdamas „
“),
nustatyti statomą sumą arba pasirinkti
maksimalų statymą ir sukti būgnus.
•

), esantį būgnų kairėje, lošėjas pasuka
būgnus.
Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų
apačioje. Jame rodoma galima kredito suma
lošėjo sąskaitoje, taip pat statymo ir
laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir
lošimo valdikliai, kuriais naudodamasis
lošėjas gali peržiūrėti išmokų lentelę
(bakstelėdamas
ženklą
„Options“
(parinktys) – „ “), nustatyti statomą sumą
ir keisti garso nuostatas (bakstelėdamas
ženklą „Sound“ (garsas) – „ “).
Informacinis
skydelis.
Informacinis
skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje,
kai ekrano padėtis yra horizontali, arba
viršuje, jei ekrano padėtis vertikali; jame
rodomi lošimo pranešimai.
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Pagrindinis lošimas
Versija kompiuteriams

Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (Sukti) pradedamas lošimo raundas.
Versija mobiliesiems įrenginiams
Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Bakstelėjus mygtuką „Spin“
(Sukti) pradedamas lošimo raundas.
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Žaidimo ypatybės
„Wild“ simbolis
Pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“.
„Scatter“ simbolis
3 „Scatter“ simboliai pagrindinio žaidimo metu suaktyvina 10 nemokamų sukimų.
Pasirodo tik 1, 3 ir 5 būgnuose.
Saulės simbolis
Suaktyvina liepsnojančių rėmelių funkciją pagrindinio žaidimo metu. Laisvųjų
sukimų metu langelį, į kurį pataikė, pakeičia į lipnųjį „Wild“ simbolį.
Liepsnojančių rėmelių funkcija

Liepsnojančių rėmelių funkcija yra aktyvi pagrindinio žaidimo metu ir ją sudaro 10 sukimo ciklų.
Kiekvienas ant būgno patekęs saulės simbolis suaktyvina liepsnojantį rėmelį:
•
•

Liepsnojantis rėmelis ant būgnų išlieka iki ciklo pabaigos.
10-ojo sukimo metu visi liepsnojantys rėmeliai pasikeičia į „Wild“ simbolius.

Po 10-ojo sukimo, visas progresas išnyksta ir funkcija atkuriama. Liepsnojančių rėmelių vieta ir
esamo sukimo numeris išsaugomi atskirai kiekvienam statymo lygiui.
Laimėjimų daugiklis
Pagrindinio žaidimo metu saulės simbolis gali padidinti esamo sukimo laimėjimus progresyviu
laimėjimų daugikliu:
•
•

Daugiklis padidėja 1 skaičiumi kiekvieną kartą, kai saulės simbolis pataiko į esamą
liepsnojantį rėmelį.
Daugiklis taikomas kiekvienam sukimo laimėjimui.

Kai pagrindinio žaidimo metu suaktyvinami nemokami sukimai, esamas sukimo daugiklis
išsaugomas ir taikomas visiems nemokamų sukimų laimėjimams. Po 10-ojo pagrindinio žaidimo
sukimo daugiklio reikšmė atkuriama į pradinę „х1“. Esamas daugiklis yra išsaugomas atskirai
kiekvienam statymo lygiui.
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Nemokami sukimai

3 „Scatter“ simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. Kai nemokamų sukimų metu ant
būgnų patenka saulės simboliai, jie iš karto pasikeičia į „Wild“ simbolius. „Wild“ simboliai išlieka
savo langeliuose iki nemokamų sukimų režimo pabaigos. Šio režimo metu taikomas laimėjimų
daugiklis, su kuriuo nemokami sukimai buvo suaktyvinti. Nemokamų sukimų režimu lošiama su
paskutine nustatyta statoma suma.
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Laimėjimų eilutės

Išmokų linijos:
•
•
•
•
•
•

Išmokų linijos: 20 fiksuotų linijų.
Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios
padėties.
Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.
Gedimas atšaukia visus mokėjimus ir žaidimus.
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Išmokų lentelė
Simbolis

-

Statymų linijose
koeficientas
-

x3

-

x5
x4
x3
x2

200
50
20
2

x5
x4
x3

75
25
5

x5
x4
x3

60
20
5

Derinys

x5
30
x4
10
x3
2
Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo
pastatytą sumą.
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Išmokų lentelė

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

2.695 Žaidimas „Vikingų likimas: laikykis ir laimėk“ („Vikings Fortune: Hold and
Win“)
Tai naujas 3 eilučių, 5 būgnų vaizdo automatų lošimas. Pagrindinio lošimo metu už aukso
skrynias suteikiami nemokami sukimai. „Bonus“ lošimas gali būti paleistas bet kuriuo metu,
žaidžiant pagrindinį lošimą arba vykstant nemokamam sukimui.
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Versija kompiuteriams

Versija mobiliesiems įrenginiams
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Lošimo tema ir grafika
Bendroji informacija:
• Lošimo tipas

Lošimo automatų žaidimas

• Būgnų tipas

•

Sukamieji būgnai

• Būgnai, linijos

• 5 būgnai, 3 eilutės, 25 linijos

• Numatytosios monetų

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

vertės
• Numatytoji min. ir maks.

statymo suma

Min 0,25€
Maks. 100,00€

Maks. laimėjimo suma

143500€

• Numatytosios nemokamų

Nemokamų sukimų ir „Bonus“ lošimo raundai lošiami su
pastarąja nustatyta statymo suma

raundų vertės
Lošimo ypatybės:
• „Wild“ simbolis
• „Scatter“ simbolis
• „Bonus“ simbolis

•
•
•
•

Nemokami sukimai
Didieji simboliai
„Bonus“ lošimas
Lošimai dėl stambiausių laimėjimų

Žaidimo dizainas primena vikingų šiaurės uostą. Pagrindiniai žaidimo simboliai yra auksinės
monetos, atšiaurūs kariai ir pagrindiniai gyvūnai skandinavų kultūroje – vilkas bei varnas
(nemokamų sukimų metu jie pavirsta didžiaisiais simboliais). Aukso skrynios („Scatter“ simbolis)
lošėją perkelia į nemokamų sukimų režimą, atkuriantį naktinės prieplaukos atmosferą. Vis dėlto
labiausiai išsiskiria „Bonus“ lošimo dizainas, atkartojantis saulėlydį virš uosto (šį lošimą paleidžia
auksinės monetos, naudojamos kaip „Bonus“ simboliai).
Versija kompiuteriams
Versija mobiliesiems įrenginiams
• Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje • Vaizdo rodymo sritis. Šioje srityje rodomi
rodomi būgnai. Kai atveriama išmokų
būgnai. Kai atveriama dalis „Options“
lentelė ir taisyklės, jos užima visą vaizdo
(parinktys), ji užima visą vaizdo rodymo
rodymo sritį. Spustelėjęs ženklą „Back“
sritį. Bakstelėjęs ženklą „Back“ (atgal) (
) lošėjas gali grįžti į būgnų ekraną.
(atgal) ( ) lošėjas gali grįžti į būgnų
ekraną.
Bakstelėjęs mygtuką „Spin“ (sukti) (
),
• Lošimo pultas. Lošimo pultas yra
esantį būgnų kairėje, lošėjas pasuka
būgnų apačioje. Jame rodoma galima
būgnus.
kredito suma lošėjo sąskaitoje bei • Lošimo pultas. Lošimo pultas yra būgnų
statymo ir laimėjimo informacija.
apačioje. Jame rodoma galima kredito suma
Lošimo pulte taip pat yra informacinis
lošėjo sąskaitoje, taip pat statymo ir
skydelis, kuriame rodomi lošimo
laimėjimų informacija. Lošimo pulte yra ir
pranešimai, ir lošimo valdikliai, kuriais
lošimo valdikliai, kuriais naudodamasis
naudodamasis lošėjas gali peržiūrėti
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išmokų lentelę (spustelėjęs
),
nustatyti statomą sumą arba pasirinkti
maksimalų statymą ir sukti būgnus.
•

lošėjas gali peržiūrėti išmokų lentelę, ir
keisti lošimo nuostatas (bakstelėjęs ženklą
„Options“ (parinktys) –
), nustatyti
statomą sumą ir keisti garso nuostatas
(bakstelėjęs ženklą „Sound“ (garsas) – ).
Informacinis
skydelis.
Informacinis
skydelis yra vaizdo rodymo srities apačioje,
kai ekrano padėtis yra horizontali, arba
viršuje, jei ekrano padėtis vertikali; jame
rodomi lošimo pranešimai.

Pagrindinis lošimas
Versija kompiuteriams

Prieš pradėdami lošimo raundą, lošėjai gali pasirinkti statomą sumą. Spustelėjus mygtuką
„Spin“ (Sukti) pradedamas lošimo raundas.
Versija mobiliesiems įrenginiams
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Lošimo ypatybės
„Wild“ simbolis
Pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ ir „Bonus“.
„Scatter“ simbolis
Už 3 „Scatter“ simbolius pagrindinio lošimo metu paleidžiami nemokami
sukimai. Pasirodo tik 1, 3 ir 5 būgnuose.
„Bonus“ simbolis
Už 5 ar daugiau simbolių paleidžiamas „Bonus“ lošimas. Už „Bonus“
simbolius mokama tik „Bonus“ lošimo metu.
Didieji simboliai
Didysis simbolis – tai 2 x 2 arba 3 x 3 simbolių blokas, kuris gali
būti išsuktas bet kurioje būgnų vietoje tik paleidus nemokamų sukimų režimą.

Nemokami sukimai

3 „Scatter“ simboliai suteikia 8 nemokamus sukimus. 3 „Scatter“ simboliai nemokamų
sukimų metu suteikia 8 papildomus sukimus. „Bonus“ lošimą galima paleisti nemokamų sukimų
metu. Tokiu atveju iškart prasidės „Bonus“ lošimas, o jam pasibaigus bus tęsiami nemokami
sukimai. Nemokami sukimai lošiami su paskutine nustatyta statymo suma.

63

„Bonus“ lošimas

5 ar daugiau „Bonus“ simbolių paleidžia „Bonus“ lošimą. Visi „Bonus“ simboliai lieka ant
būgnų, kol vyksta „Bonus“ lošimas. Tik „Bonus“ simboliai išsukami ant būgnų, kai vyksta
„Bonus“ lošimas. 3 pakartotiniai sukimai suteikiami „Bonus“ lošimo pradžioje. Kiekvienas naujas
„Bonus“ simbolis vėl nustato pakartotinių sukimų skaičių ne daugiau kaip 3. „Bonus“ lošimas
tęsiamas, kol baigiasi pakartotiniai sukimai arba visuose būgnų segmentuose yra „Bonus“
simboliai. Pasibaigus „Bonus“ lošimui, visų „Bonus“ simbolių vertės susumuojamos ir išmokama
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bendroji laimėjimo suma. „Bonus“ lošimas prasideda sumokėjus už visus laimėjusius derinius.
„Bonus“ lošimas lošiamas su paskutine nustatyta statymo suma.

Stambiausi laimėjimai
Galimi 3 tipų stambiausi laimėjimai
Minimalus stambiausias laimėjimas
„Bonus“ lošimo metu atsitiktinai išsukus „Mini Bonus“ simbolį, suteikiamas
minimalus stambiausias laimėjimas.
Pagrindinis stambiausias laimėjimas
„Bonus“ lošimo metu atsitiktinai išsukus „Major Bonus“ simbolį, suteikiamas
pagrindinis stambiausias laimėjimas.
Didysis stambiausias laimėjimas
Didysis stambiausias laimėjimas suteikiamas, kai „Bonus“ lošimo metu visose 15
segmentų išsukami „Bonus“ simboliai.

Laimėjimų eilutės

Išmokų linijos:
•
•
•
•
•
•

Išmokų linijos: 25 fiksuotos linijos.
Už statymo liniją išmokama, kai seka generuojama nuo kairiausios iki dešiniausios
padėties.
Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas.
Vienalaikiai laimėjimai sumuojami.
Už „Scatter“ simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas.
Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę.

Išmokų lentelė
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Simbolis

Derinys
x1

Statymų linijose
koeficientas
30 * visa statymo suma

x1

100 * visa statymo
suma

x1

x3

24 * visa statymo suma
20 * visa statymo suma
18 * visa statymo suma
16 * visa statymo suma
14 * visa statymo suma
10 * visa statymo suma
8 * visa statymo suma
7 * visa statymo suma
6 * visa statymo suma
5 * visa statymo suma
4 * visa statymo suma
3 * visa statymo suma
2 * visa statymo suma
1 * visa statymo suma
5 * visa statymo suma

x5
x4
x3

500
100
25
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x5
x4
x3

500
100
25

x5
x4
x3

300
80
20

x5
x4
x3

200
50
15

x5
x4
x3

150
40
10

x5
x4
x3

50
25
5

Išmokų lentelėje išmokos informacija nurodo tikslią piniginę vertę, atsižvelgiant į lošėjo statymo
sumą.
Išmokų lentelė
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Informacija lošėjui
Lošimo metu lošėjai visada turi prieigą prie lošimo taisyklių.

2.696 Žaidimas „Turtų sparnai“ („Wings of Riches“)
Žaidimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Turtų sparnai“ yra 5 būgnų bei 3 eilių vaizdo lošimų automatas. Lošimas paskirsto
Universaliojo simbolio pakeitimus ir Nemokamus sukimus.
Lošiama su 20 statymo eilučių (fiksuotomis) ir skirtingomis monetos vertėmis.
Statymo vertė nustatoma rodyklėmis šalia skyriaus MONETOS VERTĖ.
LIKUTIS rodo grynųjų pinigų arba monetų skaičių, kurį galima statyti.
Lošiama su grynaisiais ar monetomis. Norėdami perjungti tarp grynųjų pinigų ir monetų,
eikite į Lošimo nustatymus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal Mokėjimų lentelę.
Statymo eilutės laimėjimas yra lygus vertei, rodomai Mokėjimų lentelėje padaugintai iš
taikomų daugiklių.
Mokėjimų lentelėje nurodytos simbolių išmokėjimo vertės yra dinamiškos ir keičiasi
atsižvelgiant į pasirinktą statymo vertę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie bet kurio laimėjimo iš raundo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai.

➢ Minimalus statymas 0,2 Eur
➢ Maksimalus statymas 40 Eur
➢ Maksimalus laimėjimas 50 000 Eur
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Universalusis simbolis
•
•
•
•
•
•
•

Pagrindiniame žaidime Universalusis simbolis iš pradžių gali pasirodyti ant 2, 3 ir 4 būgnų,
tačiau gali išsiplėsti ir į 1 bei 5 būgnus.
Universalieji simboliai išsiplečia po būgnus, paversdami 2 į 4 šalia esančius simbolius į
dar daugiau Universaliųjų simbolių.
Pagrindiniame žaidime išsiplėtęs Universalusis simbolis gali sutapti su kitais išsiplėtusiais
Universaliaisiais simboliais.
Universalusis simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolius.
Visi laimėjimai išmokami po to, kai Universalieji simboliai nustoja plėstis ant būgnų.
Universalieji simboliai pakeičia didžiausią įmanomą laimingą derinį statymo linijoje pagal
MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Universalusis simbolis negali kirstis su „Scatter“ bei Daugiklio simboliu.

Nemokami sukimai
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Kai pagrindinio žaidimo metu bet kur ant būgnų atsiranda 3 arba daugiau „Scatter“
simbolių, aktyvuojama 10 Nemokamų sukimų.
Visi laimėjimai išmokami tik statymo eilutėse, išskyrus laimėjimus su „Scatter“ simboliais.
Nemokami sukimai yra žaidžiami ta pačia statymo verte kaip ir raundas, kuriame buvo
aktyvuoti nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų statymo eilutės laimėjimai suteikia nuo vieno iki penkių kartų didesnį
daugiklį.
Nemokami sukimai naudoja kitą būgnų rinkinį su šiais pakeitimais:
Daugiklio simbolis atsitiktinai pasirodo ant 5 būgno. Kiekvieną kartą pasirodžius
Daugiklio simboliui, jis padaugina laimėjimo daugiklį nuo 1 iki 5 kartų. Daugiklio simbolis
pašalinamas nuo 5 būgno pasiekus 5 kartus didesnį daugiklį. Likusių Nemokamų sukimų
eilutės laimėjimai padauginami iš 5.
Nemokamuose sukimuose Universalusis simbolis atsitiktinai atsiranda ant būgnų prieš
kiekvieną sukimą.
Universalusis simbolis iš pradžių gali pasirodyti ant 2, 3 ir 4 būgnų, tačiau gali išsiplėsti ir
į 1 bei 5 būgnus. Universalusis simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“ ir
„Daugiklis“ simbolius.
Universalieji simboliai pakeičia 2 į 4 šalia esančius simbolius į Universaliuosius simbolius.
Nemokamų sukimų metu, 2 arba 3 „Scatter“ simboliai, atsitiktinai atsirandantys ant 2, 4 ar
5 būgnų, suaktyvina papildomus Nemokamus sukimus.
2 „Scatter“ simboliai = 5 papildomi Sukimai
3 „Scatter“ simboliai = 10 papildomų Sukimų
Papildomų nemokamų sukimų skaičius nėra dauginamas iš nemokamų sukimų daugiklio.
Laimėti papildomi Nemokami sukimai automatiškai pridedami prie esamų Nemokamų
sukimų.

Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
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Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite, jei norite pradėti žaidimo
raundą su dabartine statymo verte arba
paspauskite tarpelio klavišą.

Spustelėkite norėdami pasiekti žaidimo
nustatymus ir informaciją apie žaidimą.

Spustelėkite norėdami išjungti lošimo
garsus arba slinkikliu pasireguliuokite
garsumą.

Norėdami pakeisti monetos vertę,
spustelėkite rodykles aukštyn ir žemyn.
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Lošiama su grynaisiais ar monetomis.
Norėdami perjungti tarp grynųjų pinigų
ir monetų, eikite į Lošimo nustatymus.

Spustelėkite
norėdami
peržiūrėti
MOKĖJIMŲ LENTELĘ. Norėdami
peržiūrėti informaciją slinkite aukštyn ir
žemyn.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo
nustatymų meniu ir pasirinkti tam tikrus
nustatymus.
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo
taisykles.
Spustelėkite
norėdami
paskutinių lošimų istoriją.

peržiūrėti

Pastaba: žaidime visada bus rodomas monetų skaičius, o ne piniginė vertė. Laimėjimas pinigais
yra lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos vertės.
Lošimo nustatymų parinktys:
•
•
•

Norėdami pasiekti žaidimo nustatymus, meniu skyriuje spustelėkite krumpliaračio
piktogramą.
Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
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•

Rodyti statymą grynaisiais. Paspauskite, kad statymas būtų rodomas grynaisiais, o ne
monetomis.

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

2.697 Žaidimas „Kuri čia nuotaka?“ („Whos the Bride?“)
Žaidimo taisyklės:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Kuri čia nuotaka?“ yra 5 būgnų, 3 eilių ir 9 statymo eilučių vaizdo lošimų automatas, su
tokiomis ypatybėmis kaip „Scatter“ laimėjimai, Universaliojo simbolio pakeitimais ir
Lipniais universaliaisiais simboliais nemokamų sukimų metu.
Žaidžiama 9 statymo eilutėmis ir 1–4 statymo lygiais.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama
monetos verte. Lošiant žemesniu statymo lygiu, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS
reikia spustelėti du kartus, norint lošti raundą pasirinktu lygiu.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir
padaugintai iš statymo lygio.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolius.
„Scatter“ simbolis nepasirodo Nemokamų sukimų metu.
„Scatter“ laimėjimo suma nepriklauso nuo to, kiek statymo eilučių laimėta.
„Scatter“ laimėjimai išmokami kaip bendras statymas , padaugintas iš išmokos, nurodytos
Mokėjimų lentelėje.
„Scatter“ ir Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie visų statymo eilutės laimėjimų.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.

➢ Minimalus statymas 0,09 Eur
➢ Maksimalus statymas 18 Eur
➢ Maksimalus laimėjimas 45 000 Eur

Nemokami sukimai
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•
•
•
•

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

Lipnieji universalieji simboliai
•
•
•
•
•
•
•

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

Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite norėdami pradėti
statymo lygiu ir monetos verte.

lošimą

esamu

Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų
meniu ir pasirinkti tam tikrus nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba
slinkikliu pasireguliuokite garsumą.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo taisykles.
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Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.
Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo
lentelės puslapius.
Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.

Lošimo nustatymų parinktys:
•
•
•

Norėdami atidaryti lošimo nustatymus, spustelėkite veržliarakčio piktogramą lošimo
skydelyje.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

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

2.698 Žaidimas „Vilko pražūtis“ („The Wolfs Bane“)
Žaidimo taisyklės:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Vilko pražūtis“ yra 5 būgnų, 3 eilių ir 10 eilučių (fiksuotų) vaizdo lošimų automatas su 4
skirtingomis Universaliosiomis funkcijomis, Nemokamais sukimais ir „Pasirink ir
paspausk“ funkcija.
Lošiama su 10 statymo eilučių (fiksuotomis) ir skirtingomis monetos vertėmis.
Statymo vertė nustatoma rodyklėmis šalia skyriaus MONETOS VERTĖ.
LIKUTIS rodo grynųjų pinigų arba monetų skaičių, kurį galima statyti.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Įprasti universalieji simboliai yra tik kaip universalieji simboliai ir gali pakeisti visus,
išskyrus „Scatter“ ir papildomus simbolius.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama
kaip už didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.
Statymo eilutės laimėjimas yra lygus vertei, rodomai Mokėjimų lentelėje padaugintai iš
taikomų daugiklių.
Mokėjimų lentelėje nurodytos simbolių išmokėjimo vertės yra dinamiškos ir keičiasi
atsižvelgiant į pasirinktą statymo vertę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
74

•
•

•

Visi monetų laimėjimai išmokami už statymo eilutes, išskyrus monetų laimėjimus, gautus
naudojant funkciją „Pasirink ir paspausk“.
Po to, kai sužaidžiama „Pasirink ir paspausk“ funkcija, bendras laimėjimas, gautas
žaidžiant šia funkcija, yra pridedamas prie visų laimėjimų iš to raundo, kurio metu buvo
aktyvuota „Pasirink ir paspausk“ funkcija.
Nemokamų sukimų pabaigoje bendras laimėjimas iš nemokamų sukimų pridedamas prie
raundo, aktyvavusio nemokamus sukimus, laimėjimų.

➢ Minimalus statymas 0,1 Eur
➢ Maksimalus statymas 10 Eur
➢ Maksimalus laimėjimas 10 500 Eur

Nemokami sukimai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kai pagrindinio žaidimo metu arba per nemokamus sukimus bet kur ant būgnų pasirodo 3
arba daugiau „Scatter“ simbolių, pagal mokėjimų lentelę aktyvuojami nemokami sukimai.
3 „Scatter“ simboliai = 10 Nemokamų sukimų
4 „Scatter“ simboliai = 20 Nemokamų sukimų
5 „Scatter“ simboliai = 30 Nemokamų sukimų
Prieš prasidedant Nemokamiems sukimams pasirodys Universalioji lenta ir jums bus
parinkta viena iš 4 atsitiktinių Universaliųjų funkcijų.
Per kiekvieną nemokamą sukimą ant 1–3 būgnų atsitiktinai pasirodo universalusis
perdengiantis simbolis, kuris veikia kaip aktyvi universalioji funkcija.
Universalusis perdengiantis simbolis atsitiktinai pasirodo toje būgno pozicijoje, kurioje dar
neveikia universalioji funkcija.
„Scatter“ simboliai suskaičiuojami prieš aktyvuojant bet kurį universalųjį perdengiantį
simbolį arba universalųjį simbolį.
Papildomi laimėti Nemokami sukimai yra automatiškai pridedami prie dabartinių
Nemokamų sukimų be naujos Universaliosios lentos.
Nemokamų sukimų pabaigoje bendras laimėjimas iš nemokamų sukimų pridedamas prie
raundo, aktyvavusio nemokamus sukimus, laimėjimų.
Nemokami sukimai yra žaidžiami ta pačia statymo verte kaip ir raundas, kuriame buvo
aktyvuoti nemokami sukimai.
Kiekvienoje nemokamų sukimų sesijoje atsitiktinai bet kur ant būgnų pasirodo viena iš
keturių skirtingų universaliųjų funkcijų.

Universalusis simbolis
Įprasti universalieji simboliai
•

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

Išplečiami universalieji simboliai, su kuriais statymo eilutė tampa laiminga, automatiškai
plečiasi ir apima visą būgną, ant kurio pasirodė.
Universalusis X2 daugiklis

•

Pildant laimingą statymo eilutę, laimėjimai su universaliuoju X2 daugikliu padauginami
x2.
Išsiplečiantis universalus

•

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

Funkcija „Pasirink ir paspausk“
•
•
•
•
•

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

Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
Mygtukas

Funkcija
Spustelėkite, jei norite pradėti žaidimo raundą su dabartine
statymo verte (arba paspauskite tarpelio klavišą).
Spustelėkite norėdami pasiekti žaidimo nustatymus ir informaciją
apie žaidimą.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu
pasireguliuokite garsumą.
Norėdami pakeisti monetos vertę, spustelėkite rodykles aukštyn ir
žemyn.
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Spustelėkite norėdami peržiūrėti MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Norėdami peržiūrėti informaciją slinkite aukštyn ir žemyn.

Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir
pasirinkti tam tikrus nustatymus.

Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo taisykles.

Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinių lošimų istoriją.

Pastaba: žaidime visada bus rodomas monetų skaičius, o ne piniginė vertė. Laimėjimas pinigais
yra lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos vertės.
Lošimo nustatymų parinktys:
•
•
•
•

Norėdami pasiekti žaidimo nustatymus, meniu skyriuje spustelėkite krumpliaračio
piktogramą.
Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Rodyti statymą grynaisiais. Paspauskite, kad statymas būtų rodomas grynaisiais, o ne
monetomis.

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

2.699 Žaidimas „Vaisiai saldūs kaip medus“ („Sweety Honey Fruity“)
Žaidimo taisyklės:
•

•
•

Didele energija pasižymintis 5 būgnų ir 15 statymo eilučių vaizdo lošimų automatas.
Klasikinės funkcijos apima universaliųjų simbolių pakeitimus su x2 daugikliu ir
nemokamų sukimų x2 daugiklį.
Žaidžiama 15 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir skirtingomis monetos
vertėmis.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama
monetos verte. Lošiant bet kuriuo žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą pasirinktu
lygiu, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Statymo eilutės laimėjimai su universaliais simboliais yra x2.
Statymo eilutės laimėjimai dauginami iš monetų, statytų eilutėje, skaičiaus.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, pateiktai mokėjimų lentelėje,
padaugintai iš statymo lygio. Suma taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Tiek per pagrindinį žaidimą, tiek atliekant nemokamus sukimas, universalieji simboliai
pasirodo ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Tik vienas universalusis daugiklis yra taikomas statymo eilutės laimėjimui.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.

➢ Minimalus statymas 0,15 Eur
➢ Maksimalus statymas 150 Eur
➢ Maksimalus laimėjimas 79 999,99 Eur

Nemokami sukimai
•
•
•
•
•
•
•

Už statymo eilutės laimėjimus su sutampančiais simboliais suteikiama nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte, kaip ir per raundą,
kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų metu bet kokie laimingi deriniai su derančiais simboliais suteikia
papildomus nemokamus sukimus pagal Mokėjimų lentelę.
Nemokami sukimai pasibaigia, kai nebelieka nemokamų sukimų ir nebesugeneruojama
naujų laimėjimų.
Statymo eilučių laimėjimai atliekant nemokamus sukimus išmokami x2.
Atliekant nemokamus sukimus, statymo eilutės laimėjimai su universaliais simboliais
reiškia, kad universalusis daugiklis padauginamas iš nemokamų sukimų daugiklio.
Nemokamų sukimų pabaigoje bendras laimėjimas iš nemokamų sukimų pridedamas prie
raundo, aktyvavusio nemokamus sukimus, laimėjimų.

Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
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Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu statymo lygiu ir monetos
verte (arba spustelėkite tarpelio klavišą).

Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir pasirinkti tam tikrus
nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu pasireguliuokite
garsumą.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo taisykles.

Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės puslapius.

Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.

Lošimo nustatymų parinktys:
•
•
•
•

Norėdami atidaryti lošimo nustatymus, spustelėkite veržliarakčio piktogramą lošimo
skydelyje.
Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją

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

2.700 Žaidimas „Serengečio karaliai“ („Serengeti Kings“)
Žaidimo taisyklės:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tai yra 5 būgnų, 4 eilių ir 26 eilučių (fiksuotų) vaizdo lošimų automatas su tokiomis
ypatybėmis kaip Liūto funkcija, Panteros funkcija, Nemokamais sukimais bei Nemokamų
sukimų pirkimo funkcija.
Lošiama su 26 statymo eilutėmis (fiksuotomis) ir skirtingomis statymo bei monetos
vertėmis.
Lošiama su grynaisiais ar monetomis. Norėdami perjungti tarp grynųjų pinigų ir monetų,
eikite į Lošimo nustatymus.
LOŠIMAS yra monetų ar grynųjų pinigų suma, kuria galima lošti.
Statymo vertė nustatoma rodyklėmis šalia skyriaus MONETOS VERTĖ.
LIKUTIS rodo grynųjų pinigų arba monetų skaičių, kurį galima statyti.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Mokėjimų lentelėje nurodytos simbolių išmokėjimo vertės yra dinamiškos ir keičiasi
atsižvelgiant į pasirinktą statymo vertę.
Statymo eilutės laimėjimas yra lygus vertei, rodomai Mokėjimų lentelėje padaugintai iš
taikomų daugiklių.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.

Liūto ir Panteros funkcija
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Lošimas pradedamas turimais Liūto bei Panteros sukimais. Kiekviena iš dviejų funkcijų
turi po 12 sukimų.
Lošimui naudojamų Liūto sukimų ir Panteros sukimų skaičius yra rodomas ant indikatorių
virš Liūto skaičiuoklio ir Panteros skaičiuoklio.
Pradėjus sukti, visi būgnuose esantys Liūto ir Panteros simboliai surenkami į Liūto ir
Panteros skaitiklius.
Lošimas pradedamas su 3 simboliais Liūto skaitiklyje ir 0 simbolių Panteros skaitiklyje.
Liūto sukimų ir Panteros sukimų skaičius bei simbolių, surinktų į Liūto skaitiklį ir Panteros
skaitiklį, skaičius yra susietas su statymu ir išsaugomas kartu su juo. Kiekvienas statymas
išsaugomas atskirai.
Kai keičiate savo statymą grynaisiais ar monetomis, jūsų Liūto skaitikliai ir Panteros
skaitikliai bei Liūto sukimai ir Panteros sukimai atstatomi į pradines vertes.
Kai keičiate savo tokį statymą į statymą, kokį jau buvote pasirinkę, jūsų Liūto skaitikliai ir
Panteros skaitikliai bei Liūto sukimai ir Panteros sukimai yra atkuriami kartu su statymu.
12 Liūto sukime, nėra renkami jokie Liūto simboliai, tačiau yra suaktyvinama Liūto
funkcija. Žaidžiant su Liūto funkcija bei sustojus būgnams, visi Liūto simboliai surinkti į
Liūto skaitiklį atsitiktine tvarka yra dedami ant būgnų.
12 Panteros sukime, nėra renkami jokie Panteros simboliai, tačiau yra suaktyvinama
Panteros funkcija. Žaidžiant su Panteros funkcija bei sustojus būgnams, visi Panteros
simboliai surinkti į Panteros skaitiklį atsitiktine tvarka yra dedami ant būgnų.
Jei Liūto arba Panteros simboliai dedami ant to paties simbolio arba Universaliojo
simbolio, prie simbolio, esančio būgnuose, Daugiklio pridedamas +1.
Jei Liūto simbolis dedamas ant Panteros simbolio arba atvirkščiai, sukuriamas
Universalusis simbolis.
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•

•
•
•

•
•

Visi Daugikliai ant kiekvienos laimingos statymo eilutės laimingų simbolių yra pridedami
prie pradinio Daugiklio, o visi laimėjimai iš tos statymo eilutės dauginami iš gauto
Daugiklio.
Liūto ir Panteros funkcijos suaktyvinamos prieš įvertinant laimėjimus.
Sudėjus visus surinktus simbolius ant būgnų, laimėjimai yra įvertinami.
Kiekviena statymo eilutė turi pradinį Daugiklį x1. Visi Daugikliai esantys ant kiekvienos
laimingos statymo eilutės laimingų simbolių yra pridedami prie pradinio Daugiklio, o visi
laimėjimai iš tos statymo eilutės yra dauginami iš gauto Daugiklio.
Įjungus Liūto funkciją, Liūto skaitiklis atsistato į 0. Įjungus Panteros funkciją, Panteros
skaitiklis atsistato į 0.
Po Liūto funkcijos visi Panteros simboliai ant būgno yra surenkami į Panteros skaitiklį. Po
Liūto funkcijos visi Panteros simboliai ant būgno yra surenkami į Panteros skaitiklį.
➢ Minimalus statymas 0,1 Eur
➢ Maksimalus statymas 100 Eur
➢ Maksimalus laimėjimas 100 000 Eur

Nemokami sukimai
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Kai pagrindinio žaidimo metu bet kur ant būgnų atsiranda 3 arba daugiau „Scatter“
simbolių, aktyvuojama 12 Nemokamų sukimų.
Jei nemokami sukimai suaktyvinami naudojant 3 „Scatter“ simbolius, Nemokami sukimai
prasideda nuo 0 simbolių tiek Liūto skaitiklyje, tiek ir Panteros skaitiklyje.
Jei Nemokami sukimai suaktyvinami naudojant 4 „Scatter“ simbolius, Nemokami sukimai
prasideda nuo tiek pat simbolių, kiek jų yra surinkta Liūto skaitiklyje ir Panteros skaitiklyje
Nemokamų sukimų aktyvavimo metu.
Jei Nemokami sukimai suaktyvinami naudojant 5 „Scatter“ simbolius, Nemokami sukimai
prasideda nuo tiek simbolių, kiek jų yra surinkta Liūto skaitiklyje ir Panteros skaitiklyje
Nemokamų sukimų aktyvavimo metu, bei 5 papildomais simboliais Liūto skaitiklyje bei
Panteros skaitiklyje.
Pradėjus nemokamą sukimą, visi būgnuose esantys Liūto ir Panteros simboliai surenkami
į Liūto ir Panteros skaitiklius.
Paskutiniame Nemokamame sukime visi simboliai, surinkti tiek į Liūto skaitiklį, tiek ir į
Panteros skaitiklį, būgnams sustojus yra atsitiktinai ant jų dedami.
Liūto skaitiklio ir Panteros skaitiklio simbolius ant būgnų galima dėti vienas ant kito.
Jei Liūto simbolis dedamas ant Panteros simbolio arba atvirkščiai, sukuriamas
Universalusis simbolis.
Jei Liūto arba Panteros simboliai dedami ant to paties simbolio arba Universaliojo
simbolio, prie simbolio, esančio būgnuose, Daugiklio pridedamas +1.
Sudėjus visus surinktus simbolius ant būgnų, laimėjimai yra įvertinami.
Kiekviena statymo eilutė turi pradinį Daugiklį x1. Visi Daugikliai esantys ant kiekvienos
laimingos statymo eilutės laimingų simbolių yra pridedami prie pradinio Daugiklio, o visi
laimėjimai iš tos statymo eilutės yra dauginami iš gauto Daugiklio.
Per Nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymu, kaip ir raundas, kuriame buvo
aktyvuoti Nemokami sukimai.
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•
•

Nemokamų sukimų pabaigoje bendras laimėjimas iš nemokamų sukimų pridedamas prie
raundo, aktyvavusio nemokamus sukimus, laimėjimų.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į raundą, kurio metu aktyvuoti
Nemokami sukimai.

Nemokami sukimai
•
•
•
•
•

•

Galite suaktyvinti Nemokamus sukimus naudodamiesi funkcija Pirkti nemokamus
sukimus.
Galite nusipirkti 3, 4 arba 5 „Scatter“ simbolius ir suaktyvinti Nemokamus sukimus,
naudodami atitinkamą simbolių, surinktų į Liūto skaitiklį ir Panteros skaitiklį, skaičių.
Kiekvienos parinkties suma yra rodoma iššokančiame lange Pirkti nemokamus sukimus.
Suma atnaujinama po kiekvieno sukimo ir priklauso nuo jūsų statymo ir simbolių, surinktų
į Liūto skaitiklį ir Panteros skaitiklį, skaičiaus.
Suma susiejama su statymu ir išsaugoma kartu su juo. Kiekvienas statymas išsaugomas
atskirai. Kiekvieną kartą keičiant statymą grynaisiais ar monetomis, suma nustatoma iš
naujo. Kai keičiate savo statymą į tokį statymą, kokį jau buvote pasirinkę, suma yra
atkuriama kartu su statymu.
Naudodami funkciją Pirkti nemokamus sukimus ir taip suaktyvinę nemokamus sukimus,
jūs pradedate žaisti su Nemokamais sukimais be pagrindinio žaidimo sukimo.

Universalusis simbolis
•
•

Universalūs simboliai pagrindiniame žaidime ir Nemokamų sukimų metu pasirodo bet kur
ant būgnų ir pakeičia visus, išskyrus „Scatter“ simbolius.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama
kaip už didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.

Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
Pagrindinis žaidimas

Sukimo mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką norėdami pradėti lošimo
raundą su dabartine statymo verte.
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Stabdymo mygtukas
Spustelėkite norėdami sustabdyti lošimo raundą.

Monetos vertė
Norėdami pakeisti monetos vertę, spustelėkite
rodykles aukštyn ir žemyn.
Garsas
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba
slinkikliu pasireguliuokite garsumą.
Meniu
Spustelėkite
norėdami
pasiekti
žaidimo
nustatymus ir informaciją apie žaidimą.
Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Mokėjimų lentelė
Spustelėkite, jei norite peržiūrėti laimingus derinius ir laimėjimus.
Žaidimo nustatymai
Spustelėkite norėdami peržiūrėti žaidimo nustatymų meniu.
•
•

Įžanga: Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukti spustelėjus tarpelio klavišą: Išjungia arba įjungia funkciją sukti
spustelėjus tarpelio klavišą.

Žaidimo taisyklės
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo taisykles.
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Lošimo istorija
Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinių lošimų istoriją. Laimėjimas pinigais yra
lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos vertės.
Uždaryti
Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.
Papildoma informacija:
Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi atlikti lošimo statymai ir
išmokos nustoja galioti, o visi atlikti statymai grąžinami.

2.701 Žaidimas „Kalėdų senelis prieš Rudolfą“ („Santa vs Rudolf“)
Žaidimo taisyklės:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Kalėdų Senelis prieš Rudolfą“ yra 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas su tokia

funkcija kaip Universaliojo simbolio pakeitimas, 2 papildomomis funkcijomis,
Pakartotinių sukimų režimu bei Nemokamais sukimais.
Lošiama su 20 statymo eilučių (fiksuotų), „laimėk abiem atvejais“ funkcija bei
skirtingomis statymo vertėmis.
Statymo vertė nustatoma rodyklėmis šalia skyriaus MONETOS VERTĖ.
LIKUTIS rodo grynųjų pinigų arba monetų skaičių, kurį galima statyti.
Lošiama su grynaisiais ar monetomis. Norėdami perjungti tarp grynųjų pinigų ir monetų,
eikite į Lošimo nustatymus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal Mokėjimų lentelę.
Statymo eilutės laimėjimas yra lygus vertei, rodomai Mokėjimų lentelėje padaugintai iš
taikomų daugiklių.
Mokėjimų lentelėje nurodytos simbolių išmokėjimo vertės yra dinamiškos ir keičiasi
atsižvelgiant į pasirinktą statymo vertę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai išmokami, kai jie pasirodo iš eilės iš kairės į dešinę ir iš dešinės
į kairę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi laimėjimai mokami tik statymo eilutėse, išskyrus pergales Kalėdų Senelio dovanų
funkcijos metu.
Papildomos funkcijos laimėjimai pridedami prie pradinių statymo eilutės laimėjimų.
Papildomos funkcijos lošiamos ta pačia statymo verte kaip ir raundas, kuris jas suaktyvino.

➢ Minimalus statymas 0,2 Eur
➢ Maksimalus statymas 100 Eur
➢ Maksimalus laimėjimas 100 000 Eur
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Universalieji pakartotiniai sukimai
•
•
•

•
•

•

•

Universalieji simboliai rodomi ant 1 ir 5 pagrindinio žaidimo būgnų ir ant visų būgnų
Nemokamų sukimų metu.
Universalusis simbolis pakeičia visus simbolius,
Po to, kai ant būgnų atsiranda Universalusis simbolis ir visi sukimo metu pelnyti statymų
laimėjimai išmokami, kiekvienas Universalusis simbolis horizontaliai persikelia per vieną
būgnų poziciją ir pelnomas Pakartotinis sukimas. Universalieji simboliai, kurie
horizontaliai persikelia Pakartotinių sukimų metu yra vadinami Vaikštančiais
universaliaisiais simboliais.
Yra 2 skirtingos Vaikštančių universaliųjų simbolių rūšys: Kalėdų Senelio universalusis
bei Rudolfo universalusis.
Rudolfo universalieji simboliai pasirodo ant pirmo būgno ir kiekvieno pakartotinio sukimo
metu pradžioje horizontaliai pasislenka vienu būgnu į dešinę, o Kalėdų Senelio
universalieji simboliai pasirodo ant penkto būgno ir kiekvieno pakartotinio sukimo
pradžioje pasislenka viena vieta į kairę.
Jei Kalėdų Senelio universalieji simboliai ir Rudolfo universalieji simboliai esantys ant
būgnų yra toje pačioje padėtyje, Universalieji simboliai užsirakins toje vietoje ir susijungs.
Esamo sukimo metu ir po to, kai išmokamas kiekvienas galimas statymo eilutės
laimėjimas, aktyvuojami Nemokami sukimai.
Po Nemokamų sukimų visi Universalieji simboliai, kurie nedalyvavo aktyvuojant
Nemokamus sukimus, lieka ant būgnų ir toliau, iki kol jie dingsta nuo būgnų, aktyvuoja
pakartotinius sukimus. Universalieji simboliai, kurie aktyvavo Nemokamus sukimus
pradingsta kito sukimo metu ir daugiau nebeaktyvuojami Pakartotiniai sukimai.

Nemokami sukimai
•

•
•

•
•
•
•

Kalėdų Senelio universalieji simboliai ir Rudolfo universalieji simboliai susijungę
pagrindinio žaidimo būgnuose suaktyvina 10 Nemokamų sukimų. Daugiausia vienu metu
pagrindiniame žaidime galima aktyvuoti 30 Nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu Kalėdų Senelio ir Rudolfo universalieji simboliai gali pasirodyti
bet kurioje būgnų vietoje.
Jei Kalėdų Senelio ir Rudolfo universalieji simboliai susijungia nemokamų sukimų metu,
bus pridedami papildomi 4 Nemokami sukimai. Kaip ir pagrindinio žaidimo metu, po šio
susijungimo, Universalieji simboliai, kurie aktyvavo Nemokamus sukimus, pradingsta nuo
būgnų.
Nemokamų sukimų metu virš būgnų pasirodo 2 matuokliai. Matuokliai dera su ant būgnų
Nemokamų sukimų metu pasirodančiais Universaliaisiais simboliais.
Kai Kalėdų Senelio ar Rudolfo universalusis simbolis pasitraukia nuo būgnų, jis užpildo 1
vietą ant atitinkamo matuoklio. Kiekvienas matuoklis turi 8 vietas.
Jei 1 iš matuoklių pripildomas prieš Nemokamiems sukimams baigiantis, suteikiama
atitinkama papildoma funkcija, kuri prasideda Nemokamų sukimų sesijos pabaigoje.
Jei 1 iš Kalėdų Senelio dovanų ar Rudolfo sukimų matuokliai užsipildo, kito matuoklio
užpildyti neįmanoma.

Papildomos funkcijos
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•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

Kai Nemokamų sukimų metu užpildomi Kalėdų Senelio dovanų arba Rudolfo sukimų
skaitikliai, įjungiama atitinkama papildoma funkcija, kuri prasideda tuomet, kai baigiasi
nemokami sukimai.
Yra dvi papildomos funkcijos: Rudolfo sukimai bei Kalėdų Senelio dovanos.
Rudolfo sukimų suaktyvinamas užpildžius Rudolfo sukimų matuoklį, o Kalėdų Senelio
dovanos suaktyvinamos, kai užpildomas Kalėdų Senelio dovanų matuoklis.
Kalėdų Senelio dovanose yra 3 elementų rinkiniai, kuriuose lošėjas paspaudžia ant 1 iš 5
elementų norėdamas pamatyti savo prizą. 5 elementai, iš kurių lošėjas pasirenka
kiekviename rinkinyje yra: 3 skirtingo monetų kiekio laimėjimai, 1 daugiklio padidinimas
ir 1 elementas, kuris užbaigia etapą.
Kai lošėjas pasirenka monetų laimėjimą, jis pridedamas prie bendros monetų sumos,
skirtos už Kalėdų senelio dovanas. Lošėjas gali pasirinkti dar vieną iš likusių dabartinio
rinkinio elementų.
Kalėdų senelio dovanų funkcijos pradžioje Daugiklis prasideda nuo 1. Kai lošėjas
pasirenka daugiklio padidinimo simbolį, daugiklis padidėja 1. Tada lošėjas gali dar kartą
pasirinkti iš likusių elementų komplekte. Pasibaigus Kalėdų Senelio dovanų funkcijai,
visos šios funkcijos surinktos monetos yra padauginamos iš galutinės daugiklio sumos.
Didžiausias galimas daugiklis yra 4.
Kai žaidėjas paspaudžia ant etapą užbaigiančio elemento, užbaigiamas etapas ir žaidėjas
perkeliamas į kitą etapą. Jei lošėjas paspaudžia ant etapo elemento pabaigos 3 etape,
Kalėdų senelio dovanų funkcija baigiasi.
Pirmas 1 etape pasirenkamas elementas negali būti etapą užbaigiantis elementas.
Rudolfo sukimų papildomą funkciją sudaro 3 sukimai, kai ant būgnų pasirodo 5 atsitiktinai
išdėstyti Elnių universalieji simboliai. Šios papildomos funkcijos metu kiekvienam
sukimui atsitiktinėse pozicijose pasirodys 5 Elnių universalieji simboliai.
Prieš 5 Elnio universaliesiems simboliams pasirodant ant būgno papildomos Rudolfo
sukimų funkcijos metu ant būgno rinkinio nėra nei vieno Universaliojo simbolio.

Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
Mygtukas

Funkcija
Spustelėkite, jei norite pradėti žaidimo raundą su dabartine
statymo verte arba paspauskite tarpelio klavišą.
Spustelėkite norėdami pasiekti žaidimo nustatymus ir
informaciją apie žaidimą.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu
pasireguliuokite garsumą.
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Norėdami pakeisti monetos vertę, spustelėkite rodykles
aukštyn ir žemyn.

Lošiama su grynaisiais ar monetomis. Norėdami perjungti tarp
grynųjų pinigų ir monetų, eikite į Lošimo nustatymus.

Spustelėkite norėdami peržiūrėti MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Norėdami peržiūrėti informaciją slinkite aukštyn ir žemyn.

Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir
pasirinkti tam tikrus nustatymus.

Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo taisykles.

Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinių lošimų istoriją.

Pastaba: visada bus rodomas monetų skaičius, o ne piniginė vertė, nepriklausomai nuo režimo
pasirinkto prieš lošiant. Laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš
monetos vertės.
Lošimo nustatymų parinktys:
•
•
•

Norėdami atidaryti lošimo nustatymus, spustelėkite veržliarakčio piktogramą lošimo
skydelyje.
Rodyti statymą grynaisiais. Spustelėkite, jei norite matyti lošimą grynaisiais, o ne
monetomis.
Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
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•

Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.

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

2.702 Žaidimas „Majų iškilimas“ („Rise of Maya“)
Žaidimo taisyklės:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Majų iškilimas“ yra 5 būgnų, 3 eilių vaizdo lošimų automatas su tokiomis funkcijomis
kaip Nemokami sukimai, Universaliųjų simbolių pakeitimai, Antro šanso „Scatter“
simbolio pakartotinis sukimas, Papildomas statymas: Antro šanso „Scatter“ simbolis bei
„Scatter“ stumtelėjimas.
Lošiama su 10 statymo eilučių (fiksuotomis), skirtingomis statymo bei monetų vertėmis ir
2 statymo režimais: Pagrindinis statymas ir papildomas statymas. Suaktyvinus Papildomą
statymą, statymas grynaisiais arba monetomis padvigubėja.
Lošiama su grynaisiais ar monetomis. Norėdami perjungti tarp grynųjų pinigų ir monetų,
eikite į Lošimo nustatymus.
LOŠIMAS yra monetų ar grynųjų pinigų suma, kuria galima lošti.
Statymo vertė nustatoma rodyklėmis šalia skyriaus MONETOS VERTĖ.
LIKUTIS rodo grynųjų pinigų arba monetų skaičių, kurį galima statyti.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Mokėjimų lentelėje nurodytos simbolių išmokėjimo vertės yra dinamiškos ir keičiasi
atsižvelgiant į pasirinktą statymo vertę.
Statymo eilutės laimėjimas yra lygus vertei, nurodytai Mokėjimų lentelėje.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Simboliai rodomi rinkiniais tiek pagrindiniame žaidime (atsitiktinai), tiek Nemokamuose
sukimuose (visada).

➢ Minimalus statymas 0,1 Eur
➢ Maksimalus statymas 200 Eur
➢ Maksimalus laimėjimas 499 950 Eur

Universalieji simboliai
•
•
•

Yra 4 Universaliųjų simbolių tipai: Vienas gyvatės universalusis simbolis, 2 Besiplečiantys
gyvatės universalieji simboliai ir Gyvatės simbolių rinkinys.
Pavienis Gyvatės universalusis simbolis pasirodo tik pirmoje ar trečioje eilutėje.
Besiplečiantys gyvatės universalieji simboliai plečiasi aukštyn arba žemyn ir gali uždengti
arba visą būgną, arba dalį jo, priklausomai nuo būgno sustojimo.
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•
•
•
•

Pavieniai ir besiplečiantys Gyvatės universalieji simboliai pasirodo tiek pagrindiniame
žaidime, tiek Nemokamuose sukimuose.
Gyvatės simbolių rinkinys rodomas tik Nemokamuose sukimuose ant karštųjų būgnų ir
galiausiai apims visą būgną (daugiau informacijos rasite skyrelyje Nemokami sukimai).
Visi Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolį.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama
kaip už didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.

Nemokami sukimai
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bet kokie 3 ar daugiau Universalieji simboliai ir „Scatter“ simboliai sudarantys bet kokį
derinį bei atsirandantys bet kurioje pagrindinio žaidimo būgno vietoje suaktyvina
Nemokamus sukimus. Besiplečiantis Gyvatės universalusis simbolis yra laikomas vienu
simboliu.
Pvz., tai gali būti 2 Universalieji simboliai ir „Scatter“ simbolis arba 2 „Scatter“ simboliai
ir bet kuris Universalusis simbolis.
3 Universalieji simboliai / Simbolių rinkinys = 10 Nemokamų sukimų
4 Universalieji simboliai / Simbolių rinkinys = 15 Nemokamų sukimų
5 Universalieji simboliai / Simbolių rinkinys = 20 Nemokamų sukimų
Lošiant Nemokamais sukimais, būgnai ant kurių atsiranda Universalieji ir „Scatter“
simboliai tam, kad suaktyvintų Nemokamus sukimus, tampa karštaisiais būgnais. Kiti
būgnai lieka neaktyvūs.
Gyvatės universalieji simboliai atsiradę ant karštųjų būgnų plečiasi, kad apimtų visą būgną.
Pavieniai Gyvatės universalusis simbolis ir besiplečiantys Gyvatės universalieji simboliai,
besiplečiantys aukštyn arba žemyn, gali atsirasti tik ant neaktyvių būgnų.
Per Nemokamus sukimus galima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.
Už kiekvieną Universalųjį simbolį ar „Scatter“ simbolį atsirandantį ant bet kurio
neaktyvaus būgno, suteikiami 2 papildomi Nemokami sukimai.
Būgnai, ant kurių atsiranda Universalieji ir „Scatter“ simboliai tam, kad suaktyvintų 2
papildomus Nemokamus sukimus, tampa karštaisiais būgnais ir lieka tokiais tol, kol
lošiama su Nemokamais sukimais.
Maksimalus papildomų Nemokamų sukimų, laimėtų Nemokamų sukimų metu, skaičius
yra 4.
Bendro laimėjimo laukelyje įtraukti visi Nemokamų sukimų ir raundo, kai Nemokami
sukimai buvo aktyvuoti, laimėjimai.
Nemokamų sukimų pabaigoje lošimas sugrąžinamas į raundą, kurio metu aktyvuoti
nemokami sukimai.
Nemokami sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymu, kaip ir raundas, kuriame buvo
aktyvuoti Nemokami sukimai.

„Scatter“ stumtelėjimas
•
•

Ši funkcija įjungiama atsitiktine tvarka, jei Pagrindiniame žaidime ir Nemokamuose
sukimuose nepavyksta laimėti.
Šioje funkcijoje, Universalieji ar „Scatter“ simboliai yra stumiami ant būgnų.

89

Papildomas statymas: Antro šanso „Scatter“ simbolis
•
•

Papildomas statymas: Antro šanso „Scatter“ simbolis gali būti aktyvuotas arba
deaktyvuotas pagrindiniame lošime.
Papildomo statymo aktyvavimas: Antro šanso „Scatter“ simbolis padvigubina statymą ir
padidina galimybę gauti papildomų Universaliųjų ar „Scatter“ simbolių, ir taip suaktyvinti
papildomus Nemokamus sukimus ir karštuosius būgnus.

Antro šanso „Scatter“ simbolio pakartotinis sukimas
•

•

•

Ši funkcija suaktyvinama pagrindiniame lošime, jei Papildomame statyme: aktyvuotas
Antro šanso „Scatter“ simbolis ir jei ant būgnų yra bent 2 Universalieji ar „Scatter“
simboliai.
Būgnai, kuriose nėra Universaliųjų ar „Scatter“ simbolių, vėl sukasi, kad ant būgnų
atsirastų dar vienas „Scatter“ simbolis ir būtų suaktyvinti Nemokami sukimai. Ant būgnų,
kurios pakartotinai sukasi Antro šanso „Scatter“ simbolio pakartotinio sukimo metu,
atsiranda tik „Scatter“ simboliai.
Bet kokie pradinio sukimo laimėjimai yra skiriami prieš Antro šanso „Scatter“ simbolio
pakartotinį sukimą.

Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
Pagrindinis žaidimas

Sukimo mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką norėdami pradėti lošimo
raundą su dabartine statymo verte.

Stabdymo mygtukas
Spustelėkite norėdami sustabdyti lošimo raundą.
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Papildomas statymas
Spustelėkite norėdami
papildomą statymą.

įjungti

arba

išjungti

Monetos vertė
Norėdami pakeisti monetos vertę, spustelėkite
rodykles aukštyn ir žemyn.
Tekstas esantis ant mygtuko rodomas dabartine
lošimo kalba.
Garsas
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba
slinkikliu pasireguliuokite garsumą.
Meniu
Spustelėkite norėdami pasiekti žaidimo
nustatymus ir informaciją apie žaidimą.
Žaidimo nustatymai ir informacija
Mokėjimų lentelė
Spustelėkite, jei norite peržiūrėti laimingus derinius ir laimėjimus.
Žaidimo nustatymai
Spustelėkite norėdami peržiūrėti žaidimo nustatymų meniu.
•
•
•

Įžanga: Įjungia arba išjungia pristatymo ekraną.
Sukti spustelėjus tarpelio klavišą: Išjungia arba įjungia funkciją sukti
spustelėjus tarpelio klavišą.
Rodyti statymą grynaisiais pinigais: Perjungiama tarp lošimo grynaisiais
ir lošimo monetomis.

91

Žaidimo taisyklės
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo taisykles.
Lošimo istorija
Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinių lošimų istoriją.
Pastaba: Žaidimų žurnaluose visada bus rodomas monetų skaičius, o ne piniginė
vertė, nepriklausomai nuo režimo pasirinkto prieš lošiant. Laimėjimas pinigais yra
lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos vertės.
Uždaryti
Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.
Papildoma informacija
Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi atlikti lošimo statymai ir
išmokos nustoja galioti, o visi atlikti statymai grąžinami.

2.703 Žaidimas „Būgnų karštinė 2“ („Reel Rush2“)
Žaidimo taisyklės:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

„Būgnų karštinė 2“ yra 5 būgnų vaizdo lošimų automatas su 3125 statymo būdais bei
tokiomis funkcijomis, kaip Universaliųjų simbolių pakeitimai, Atsitiktine funkcija,
Pakartotiniai sukimai, Nemokami sukimai bei Superiniai nemokami sukimai.
Lošiama 45–3125 lošimo būdais, 1–10 statymo lygiais (20 monetų kiekviename lygyje)
bei skirtingomis monetos vertėmis.
Nėra statymo eilučių.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama
monetos verte. Lošiant bet kuriuo žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą pasirinktu
lygiu, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Pridedami vienu metu įvairiais lošimų būdais gauti laimėjimai.
Sutampantys simboliai esantys bet kurioje padėtyje ant trijų ar daugiau gretimų būgnų,
pradedant nuo kairiojo būgno ir baigiant dešiniuoju būgnu, reiškia statymo būdo laimėjimą.
Statymo būdo laimėjimas apmokamas iš eilės iš kairės į dešinę.

➢ Minimalus statymas 0,2 Eur
➢ Maksimalus statymas 40 Eur
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➢ Maksimalus laimėjimas 1000 000 Eur
•

Toliau pateikiamas pavyzdys:

•
•

Apmokama tik ilgiausia sutampanti kombinacija kiekvienam simboliui.
Daugiau statymo būdo laimėjimų pasiekiama, kai ant tų pačių būgnų atsiranda papildomų
simbolių pavyzdžių, kurie sukuria ilgiausią statymo būdo laimėjimą.
Statymo būdo laimėjimas monetomis yra lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje,
padaugintai iš statymo lygio. Suma taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo būdo laimėjimas valiuta yra lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš
monetos vertės.
Pridedami vienu metu įvairiais lošimų būdais gauti laimėjimai.
Didžiausias bendras laimėjimas žaidime yra 500 000 monetų, padaugintų iš statymo lygio.
Kai dabartinis bendras laimėjimas pasiekia laimėjimo ribą žaidimo raunde, baigiasi
Pakartotiniai sukimai, Nemokami sukimai ir Superiniai nemokami sukimai. Visi Superiniai
žetonai, gauti atrakinus Atsitiktinė funkciją ar blokus, yra pridedami prie Superinių žetonų
matuoklio, raundas baigiamas.

•
•
•
•

Būgno zona bei Pakartotiniai sukimai
•
•
•
•

Pagrindiniame lošime yra blokų, slepiančių daugiau būgnų pozicijų.
Laimingas derinys bet kuriame pagrindinio lošimo sukime suaktyvina 1 Pakartotinį
sukimą, bet ne daugiau kaip 5 pakartotinius sukimus.
Kiekvieną kartą laimėjus, atrakinami 2 blokai, praplečiama būgno zona ir suteikiamas
Pakartotinis sukimas.
Jei laimima Pakartotinio sukimo metu, atrakinami dar 2 blokai ir suteikiamas dar vienas
Pakartotinis sukimas.
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•
•
•

Kai atrakinami 2 blokai, Nemokamų sukimų matuoklis, esantis dešinėje lošimo zonos
pusėje, pasipildo 1 žvaigždute.
Kai į Nemokamų sukimų matuoklį surenkamos visos žvaigždutes ir atrakinami visi blokai,
suaktyvinamas ekranas Nemokami sukimai.
Jei Pakartotinio sukimo metu laimėjimas nepasiektas, Pakartotinis sukimas baigiasi ir
būgno zona bei Nemokamų sukimų matuoklis atkuriami į pradinę būseną.

Sukimai / Pakartotiniai sukimai / Nemokami
sukimai

Lošimo
būdai

Būgno zona

Pradinis sukimas

45

Pakartotinis sukimas 1

135
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Pakartotinis sukimas 2

405

Pakartotinis sukimas 3

675

Pakartotinis sukimas 4

1125
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Pakartotinis sukimas 5

1875

Nemokami sukimai

3125

•
•

Pakartotiniai sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte, kaip ir per
sukimą, kuris aktyvino pakartotinius sukimus.
Visi Papildomi sukimai pridedami prie visų pirminio sukimo laimėjimų.

Atsitiktinės funkcijos
•
•
•
•

Lošimo metu prieš pasibaigiant sukimui lošėjui yra atsitiktinai suteikiamos 0–3 Atsitiktinės
funkcijos.
Visi laimėjimai skaičiuojami po to, kai suteikiamos Atsitiktinės funkcijos.
Atsitiktinės funkcijos yra suteikiamos tokia tvarka, kokia jos pasirodo.
Gali būti suteikiamos šios Atsitiktinės funkcijos:
o Antras šansas: Jei sukimo metu nelaimima, būgnai sukasi iš naujo. Blokai nėra
atrakinti, nebent tuo pačiu metu suteikiama funkcija Blokų daužiklis. Ši Atsitiktinė
funkcija gali būti suteikta tik Pagrindiniame lošime ir Pakartotiniuose sukimuose.
o Blokų daužiklis: 2 ar 4 blokai atrakinami, o būgno zona išplečiama pagal tą patį
modelį, kaip aprašyta skyriuje Būgno zona ir pakartotinis sukimas. Jei ši funkcija
pagrindiniame lošime atrakina likusius pagrindinio lošimo blokus, Nemokami
sukimai suaktyvinami, net jei nepasiektas laimėjimas. Ši Atsitiktinė funkcija gali
būti suteikta tik Pagrindiniame lošime ir Pakartotiniuose sukimuose.
o Atsitiktiniai universalieji simboliai: Kiekvieną kartą, kai suteikiama Atsitiktinė
funkcija, ant būgnų atsitiktinai pasirodo 1–3 Universalieji simboliai. Universalieji
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o

o

o

o
o

simboliai negali būti dedami ant Universaliojo simbolio, užrakinto bloko ar ant 1
būgno. Ši Atsitiktinė funkcija gali būti suteikta daugiau nei vieną kartą per tą patį
sukimą.
Simbolio daugiklis: Atsitiktiniam simboliui, išskyrus universalųjį simbolį,
suteikiamas x5, x10, x15 arba x20 daugiklis už visus laimėjimus su šiuo simboliu.
Ši Atsitiktinė funkcija gali būti suteikta daugiau nei vieną kartą per tą patį sukimą.
Tokiu atveju ji skiriama už skirtingus simbolius. Jei Simbolio atnaujinimo
atsitiktinė funkcija suteikiama per tą patį sukimą, Simbolių daugiklio atsitiktinė
funkcija neskiriama.
Simbolio atnaujinimas: Atsitiktiniam simboliui suteikiamas atnaujinimas. Kai
būgnai sustoja, pasirinktas simbolis, jei jis matomas ant būgnų, paverčiamas
simboliu, esančiu prieš jį Mokėjimo lentelėje. Šis atnaujintas simbolis pakeičia
visus originalaus simbolio pasikartojimus ant būgnų. Didžiausias atnaujinimas
pasiektas tuomet, kada būna pasiektas Braškės simbolis. Jei Simbolio atnaujinimo
atsitiktinė funkcija suteikiama per tą patį sukimą, Simbolių atnaujinimo atsitiktinė
funkcija neskiriama.
Papildomi nemokami sukimai: Suteikiamas vienas Nemokamas sukimas. Ši
atsitiktinė funkcija gali būti suteikta lošiant Nemokamais sukimais ir Superiniais
Nemokamais sukimais.
Papildomi superiniai žetonai: Prie Superinio žetono matuoklio pridedama 3–15
žetonų,
Daugiklio didinimas: Prie Progresyvių žetonų matuoklio pridedamas 1. Daugiklio
didinimo atsitiktinė funkcija gali būti suteikta daugiau nei vieną kartą per tą patį
sukimą. Ši Atsitiktinė funkcija gali būti suteikta tik lošiant su Superiniais
nemokamais sukimais.

Nemokami sukimai
•

•

Atrakinus visą lošimo zoną suaktyvinamas Nemokamų sukimų ekranas su trim skirtingais
parinkimais
o Pradžia: Pradeda 8 nemokamus sukimus arba 8 Superinius nemokamus sukimus
(jei turite 2 000 ar daugiau Superinių žetonų).
o Lošimo superiniai žetonai: Lošimas dėl galimybės pradėti lošti su Superiniais
nemokamais sukimais, naudojant dabartinę Superinių žetonų sumą.
o Pirkti Superinius žetonus: Pirkite Superinius žetonus norėdami pasiekti 2 000
žetonų ir žaisti tiesiogiai su Superiniais nemokamais sukimais.
o Žaidžiant nemokamais sukimais belošiant išorinių operatorių siūlomus
Nemokamus raundus, nėra galimybės nusipirkti Superinių žetonų.
o Jei Superinių žetonų matuoklis užpildytas bent 2 000 ar daugiau Superinių žetonų,
įsijungia Superinių nemokamų sukimų funkcija. Lošdami galite surinkti begalinį
Superinių žetonų skaičių.
o Jei Superinių žetonų matuoklis nėra užpildytas bent 2 000 Superinių žetonų, bet
laimėta daugiau nei 5 000 ir laimėjimas padaugintas iš statymo valiutos vertės,
įjungiamas Nemokamų režimų režimas.
Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per raundą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
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•

•

Pasibaigus nemokamiems sukimams:
o Grįžtama į pagrindinį lošimą.
o Būgno zona atstatoma į jos originalią formą.
o Matomos paskutinio Nemokamų sukimų sukimo metu buvusios būgno pozicijos.
Į bendrą laimėjimo lauką įeina visi laimėjimai gauti Nemokamų sukimų metu, pridėti prie
bendro laimėjimo aktyvinant Nemokamus sukimus.

Superinių žetonų matuoklis
•
•
•

Pradedama lošti turint 0 žetonų.
Kiekvieną kartą atrakinus bloką, į Superinių žetonų matuoklį surenkami 1–5 žetonai.
Į Superinių žetonų matuoklį surinktų Superinių žetonų skaičius, esantis kairėje lošimo
zonos pusėje, priklauso nuo statymo lygio ir monetos vertės derinio. Superinių žetonų
skaičius bus išsaugotas atsijungus, o Superinių žetonų matuoklio vertės bus atnaujintos,
kai žaidėjas pakeis statymo dydį.

Pirkti Superinius žetonus bei Lošti superiniais žetonais
•
•

•
•

•

Žetonų galima gauti Papildomų Superinių žetonų atsitiktinėje funkcijoje, įsigyti naudojant
funkciją Pirkti superinius žetonus arba laimėti Lošimo Superinių žetonų funkcijos metu.
Naudodamiesi funkcija Pirkti Superinius žetonus, galite nusipirkti bei į Superinių žetonų
matuoklį surinkti 400, 1 000 arba 2 000 Superinių žetonų. Superinių žetonų suma yra
atitinkamai 120, 300 ir 590 monetų (padauginta iš statymo lygio). Pinigai panaudoti
Superiniams žetonams įsigyti pašalinami iš Grynųjų pinigų likučio ir pridedami prie
Statymo pateikto Lošimo sekime. Žetonus pirkti galima kelis kartus.
Lošti superiniais žetonais funkcija:
o Galite lošti surinktais Superiniais žetonais norėdami suaktyvinti Superinius
nemokamus sukimus.
o Aktyvinant šią funkciją, Superinių nemokamų sukimų suaktyvinimo tikimybė
padidėja proporcingai turimų Superinių žetonų skaičiui. Tai reiškia, kad kuo
daugiau Superinių žetonų surenkama, tuo didesnė tikimybė suaktyvinti Superinius
nemokamus sukimus.
o Suaktyvinę šią funkciją, jūs arba gaunate pakankamai Superinių žetonų, kad
suaktyvintumėte Superinius nemokamus sukimus, arba prarandate surinktus
Superinius žetonus, nesuaktyvindami Superinių nemokamų sukimų. Jei lošimas
nebuvo sėkmingas, jūs vis tiek apdovanojami 8 Nemokamais sukimais.
Papildomų Superinių žetonų pirkimas arba funkcija Lošti superiniais žetonais yra
neįmanoma, kai Superinių žetonų matuoklyje jau sukaupta 2 000 ar daugiau Superinių
žetonų.

Superiniai nemokami sukimai
•
•

Kai suaktyvinami Superiniai nemokami sukimai:
Jie bus žaidžiami ta pačia monetų verte ir lošimų lygiu kaip raundas, kuriame buvo
suaktyvinti Superiniai nemokami sukimai.
98

•
•
•

•

•

2 000 Superinių žetonų bus pašalinti iš Superinių žetonų matuoklio, esančio kairėje lošimo
zonos pusėje.
Superinių nemokamų sukimų metu visi laimėjimai dauginami iš Progresyvaus daugiklio,
rodomo Progresyvaus daugiklio matuoklyje.
Progresyvių žetonų matuoklis: Šis matuoklis, esantis dešinėje lošimo zonos pusėje, rodo
dabartinį Progresyvų daugiklį, taikomą visiems laimėjimams, gautiems lošiant su
Superiniais nemokamais sukimais. Progresyvus daugiklis padidėja kiekvieną kartą
pasiekus pergalę arba kai įjungiama Daugiklio didinimo atsitiktinė funkcija.
Pasibaigus Superiniams nemokamiems sukimams:
o Grįžtama į pagrindinį lošimą.
o Būgno zona atstatoma į jos originalią formą.
o Matomos paskutinio Superinių nemokamų sukimų sukimo metu buvusios būgno
pozicijos.
Bendras Superiniais nemokamais sukimais gautas laimėjimas pridedamas prie bendro
laimėjimo, gauto suaktyvinus Superinius nemokamus sukimus.

Universalusis simbolis
•

•

Universalieji simboliai gali būti rodomi pagrindinio lošimo, Pakartotinių sukimų,
Nemokamų sukimų bei Superinių nemokamų sukimų metu 2, 3, 4 ir 5 būgnuose ir pakeisti
visus simbolius.
Universalieji simboliai pakeičia didžiausią įmanomą laimingą derinį lošimų būdu pagal
mokėjimų lentelę.

Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu statymo lygiu ir
monetos verte (arba spustelėkite tarpelio klavišą).

Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir pasirinkti tam
tikrus nustatymus. Žr. lošimo nustatymų skyrelį, pateiktą po lentele.
Spustelėkite norėdami išjungti
pasireguliuokite garsumą.

lošimo

garsus

arba

slinkikliu
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Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo taisykles.

Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės puslapius.

Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.

Lošimo nustatymų parinktys
•
•
•
•

Norėdami atidaryti lošimo nustatymus, spustelėkite veržliarakčio piktogramą lošimo
skydelyje.
Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinių lošimų istoriją.

Papildoma informacija
•

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

2.704 Žaidimas „Piratas iš rytų“ („Pirate From The East“)
Žaidimo taisyklės:
•

•
•
•
•
•

„Piratas iš rytų“ yra 5 būgnų, 15 eilučių (fiksuotų), kelių monetų vaizdo lošimų automatas
su tokiomis funkcijomis kaip „Scatter“ laimėjimai, Nemokami sukimai bei Universaliųjų
simbolių pakeitimai.
Lošiama su 15 statymo eilučių (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir skirtingomis monetos
vertėmis.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETOS rodo monetų skaičių, kurį žaidėjas gali statyti.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama
monetos verte. Lošiant žemesniu statymo lygiu, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS
reikia spustelėti du kartus, norint lošti raundą pasirinktu lygiu.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, pateiktai mokėjimų lentelėje,
padaugintai iš statymo lygio. Suma taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Nemokamų sukimų pabaigoje bendras laimėjimas iš nemokamų sukimų pridedamas prie
raundo, aktyvavusio nemokamus sukimus, laimėjimų.
Universalieji simboliai gali pakeisti aukščiausią galimą laimingą derinį statymo būdui
pagal Mokėjimų lentelę.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolius.
„Scatter“ laimėjimo suma nepriklauso nuo to, kiek statymo eilučių laimėta.
„Scatter“ laimėjimai išmokami kaip bendras statymas , padaugintas iš išmokos, nurodytos
Mokėjimų lentelėje.
„Scatter“ ir Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie visų statymo eilutės laimėjimų.
Tiek pagrindiniame žaidime tiek lošiant Nemokamais sukimais, statymo eilutės laimėjimas
su Universaliuoju simboliu padidėja 3 kartus.
Visi laimėjimai išmokami tik statymo eilutėse, išskyrus laimėjimus su „Scatter“ simboliais.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.

➢ Minimalus statymas 0,15 Eur
➢ Maksimalus statymas 75 Eur
➢ Maksimalus laimėjimas 225 000 Eur

Nemokami sukimai
•
•
•

•
•
•

3 ar daugiau „Scatter“ simbolių, pasirodantys pagrindiniame žaidime, bet kurioje būgnų
vietoje, suaktyvina nemokamus sukimus.
Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte, kaip ir per raundą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Kiekvienas laimingas „Scatter“ simbolis parodo Nemokamo sukimo ir daugiklio derinį.
Daugiklis taikomas visiems laimingiems Nemokamiems sukimams. Pasirinkite vieną iš
„Scatter“ simbolių norėdami pradėti lošti Nemokamais simboliais.
Už „Scatter“ simbolius, kurie Nemokamų sukimų metu atsiranda bet kur ant būgnų,
apdovanojama tik papildomais Nemokamais sukimais.
Šie Nemokami sukimai yra automatiškai pridedami prie esamų Nemokamų sukimų.
„Scatter“ ir Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie visų statymo eilutės laimėjimų.

Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
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Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite norėdami pradėti lošimą esamu statymo lygiu ir monetos verte.

Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir pasirinkti tam tikrus
nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu pasireguliuokite
garsumą.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo taisykles.

Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės puslapius.

Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.

Lošimo nustatymų parinktys:
•
•
•

Norėdami atidaryti lošimo nustatymus, spustelėkite veržliarakčio piktogramą lošimo
skydelyje.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinių lošimų istoriją.

Papildoma informacija
•

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

2.705 Žaidimas „Ozis Osbornas“ („Ozzy Osbourne“)
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•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tai yra 5 būgnų, 3 eilių, 20 statymo eilučių (fiksuotų) vaizdo lošimų automatas su tokiomis
funkcijomis kaip Pakartotiniai sukimai, Nemokami sukimai bei Simbolio įkrovimas su
Simbolių sukučiu ir Funkcijų sukučiu.
Lošiama ant 20 statymo eilučių (fiksuotų), 1–5 statymo lygiais (20 monetų vienam lygiui
statant per pagrindinį statymą ir 40 monetų vienam lygiui statant per papildomą statymą)
ir skirtingomis monetų vertėmis.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama
monetos verte. Lošiant bet kuriuo žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą pasirinktu
lygiu, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir
padaugintai iš statymo lygio. Suma taip pat padauginama iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo eilutės laimėjimas eurais yra lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš
monetos vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.

➢ Minimalus statymas 0,2 Eur
➢ Maksimalus statymas 100 Eur
➢ Maksimalus laimėjimas 1000 000 Eur

Papildomas statymas
•
•

Jei aktyvuotas Papildomas statymas, lošiama su 40 monetų kiekviename statymo lygyje.
Jei aktyvuotas Papildomas statymas, gali būti suaktyvinta daugiau Nemokamų sukimų, o
Daugiklių verčių dydžiai Nemokamuose sukimuose padidėja nuo x2 ir x3 iki x5 ir x7.

Pakartotinis sukimas
•
•
•
•
•

2 „Scatter“ simboliai, pagrindiniame žaidime atsirandantys ant 1, 3 ar 5 būgnų, suaktyvina
Pakartotinių sukimų funkciją.
Prieš Pakartotinį sukimą suaktyvinama funkcija Simbolio įkrovimas.
Pirmiausia, Simbolių sukutis – tai toks simbolis, kuriam suteikiama funkcija už Pakartotinį
sukimą.
Funkcijų sukutis tai funkcija, kuri taikoma šiam pasirinktam simboliui už Pakartotinį
sukimą.
Jei ant Simbolių sukučio Pakartotinio sukimo funkcijoje atsiranda „Scatter“ simbolis, ant
Funkcijų sukučio pasirodo Šikšnosparnio galva ir Pakartotinio sukimo funkcijoje
aktyvuojami Nemokami sukimai.
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•
•
•

Lošiant Pagrindinio statymo lygmenyje, aktyvuojami 4 Nemokami sukimai. Lošimo metu
atliekant Papildomą statymą, aktyvuojami 5 Nemokami sukimai.
Pakartotinis sukimas atliekamas tokiu pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir sukimas
suaktyvinęs Pakartotinį sukimą.
Bet kokie Pakartotinio sukimo laimėjimai pridedami prie visų pradinio sukimo laimėjimų.

Nemokami sukimai
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 „Scatter“ simboliai, rodomi pagrindiniame žaidime ant 1, 3 ir 5 būgnų, arba „Scatter“
simbolis, rodomas ant Funkcijų sukučio Pakartotinio sukimo metu suaktyvina Nemokamus
sukimus.
Lošiant Pagrindinio statymo lygmenyje, aktyvuojami 4 Nemokami sukimai. Lošimo metu
atliekant Papildomą statymą, aktyvuojami 5 Nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų metu prieš kiekvieną Nemokamą sukimą suaktyvinamas Simbolio
įkrovimas.
Pirmiausia, Simbolių sukutis – tai toks simbolis, kuriam suteikiama funkcija iki pat
Nemokamų sukimų pabaigos.
Funkcijų sukutis tai funkcija, kuri taikoma šiam pasirinktam simboliui iki pat Nemokamų
sukimų pabaigos.
Jei Simbolių sukutyje Nemokamų sukimų metu atsiranda simbolis „Scatter“, suteikiamas
vienas papildomas Nemokamas sukimas, o Simbolių sukutis vėl sukasi.
Maksimalus Nemokamų sukimų skaičius yra 7.
Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per raundą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų pabaigoje bendras laimėjimas iš nemokamų sukimų pridedamas prie
raundo, aktyvavusio nemokamus sukimus, laimėjimų.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, žaidimas grįžta į raundą, kurio metu aktyvuoti
Nemokami sukimai

Simbolio įkrovimas
•

•
•

Pakartotinio sukimo ir Nemokamų sukimų metu suaktyvinama funkcija Simbolio
įkrovimas. Pirmiausia, Simbolių sukutis taip pat yra simbolis. Funkcijų sukutis – tai
funkcija, kuri taikoma šiam pasirinktam simboliui Pakartotinio sukimo ar Nemokamų
sukimų metu.
Simbolių suktuke gali pasirodyti bet koks simbolis, išskyrus Universalųjį simbolį.
Ant Funkcijų sukučio gali būti rodomos šios funkcijos:
o Monetų laimėjimai: Kiekvienas pasirinktas simbolis, pasirodantys būgnuose,
suteikia monetų kiekį, kuris yra lygus trijų rūšių laimėjimui, o pats simbolis yra
padauginamas iš statymo lygio.
o Universalusis simbolis: Kiekvienas pasirinktas simbolis, pasirodantys būgnuose,
virsta Universaliuoju simboliu.
o Simbolio daugiklis: Visi laimėjimai su pasirinktu simboliu dauginami iš suteikto
Daugiklio. Daugiklio vertės yra x2 ir x3 Pagrindinio statymo metu bei padidėja iki
x5 ir x7 Papildomo statymo metu.
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Jei Nemokamų sukimų metu vienam simboliui suteikiamos abi Daugiklio vertės,
jos yra sudedamos.
o Atnaujinimas: Kiekvienas pasirinktas simbolis, pasirodantis ant būgno, yra
paverčiamas simboliu esančių priešais jį Mokėjimų lentelėje. Nemokamų sukimų
metu simbolis įgauna visas funkcijas, kurios jau pritaikytos simboliui, į kurį jis
virsta. Atnaujinimas negali būti taikomas pirmajam simboliui mokėjimų lentelėje.
o Nemokamuose sukimuose Atnaujinimo funkcija gali būti sujungiama, kuomet ji
suaktyvinta du ar daugiau kartų. Pavyzdžiui, jei Atnaujinimo funkcija taikoma
Kaukolės simboliui, ji virsta Varnos simboliu. Jei vėliau Nemokamuose sukimuose
Atnaujinimo funkcija bus pritaikyta Kryžiaus simboliui, ji taip pat virsta Varnos
simboliu, nes sujungiamos dvi Atnaujinimo funkcijos.
Nemokamų sukimų metu kiekvienam simboliui galima pritaikyti tik vieną funkciją.
Naudojant Daugiklio funkciją, abi Daugiklio vertės gali būti suteikiamos tam pačiam
simboliui.
o

•

Universalusis simbolis
•

•

Universalieji simboliai pagrindiniame žaidime, Pakartotinio sukimo bei Nemokamų
sukimų metu gali pasirodyti bet kurioje būgnų vietoje ir pakeisti visus, išskyrus „Scatter“,
simbolius.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama
kaip už didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.

Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu statymo
lygiu ir monetos verte arba spustelėkite tarpelio klavišą.

Spustelėkite norėdami įjungti arba išjungti papildomą
statymą.
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Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir
pasirinkti tam tikrus nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu
pasireguliuokite garsumą.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo taisykles.

Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės
puslapius.

Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.

Lošimo nustatymų parinktys:
•
•
•

Norėdami atidaryti lošimo nustatymus, spustelėkite veržliarakčio piktogramą lošimo
skydelyje.
Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.

Papildoma informacija
•

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

2.706 Žaidimas „Vandenyno lobiai“ („Ocean Treasures“)
Žaidimo taisyklės:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Vandenyno lobiai“ yra 5 būgnų, 3 eilių ir 15 statymo eilučių vaizdo lošimų automatas su
tokiomis funkcijomis kaip Universaliųjų simbolių rinkiniai, Nemokami sukimai bei
Didėjančiu lygio daugikliu.
Lošiama ant 15 statymo eilučių (fiksuotų) ir skirtingomis monetos bei statymo vertėmis.
Lošiama su grynaisiais ar monetomis. Norėdami perjungti tarp grynųjų pinigų ir monetų,
eikite į Lošimo nustatymus.
LOŠIMAS yra monetų ar grynųjų pinigų suma, kuria galima lošti.
Statymo vertė nustatoma rodyklėmis šalia skyriaus MONETOS VERTĖ.
LIKUTIS rodo grynųjų pinigų arba monetų skaičių, kurį galima statyti.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Mokėjimų lentelėje nurodytos simbolių išmokėjimo vertės yra dinamiškos ir keičiasi
atsižvelgiant į pasirinktą statymo vertę.
Statymo eilutės laimėjimas yra lygus vertei, rodomai Mokėjimų lentelėje padaugintai iš
taikomų daugiklių.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų / grynųjų pinigų laimėjimai, išskyrus paskutinio lygio premiją Nemokamais
sukimais, gaunami tik statymo eilutėse.

➢ Minimalus statymas 0,15 Eur
➢ Maksimalus statymas 150 Eur
➢ Maksimalus laimėjimas 499 800 Eur

Universalusis simbolis ir Universaliojo simbolio rinkinys
•
•
•
•
•

Lošime yra 2 rūšių Universaliųjų simbolių: Įprastas universalusis simbolis ir Universaliojo
simbolio rinkinys.
Įprastas universalusis simbolis pasirodo tiek pagrindiniame žaidime, tiek Nemokamame
sukime.
Universaliojo simbolio rinkinys pasirodo tik pagrindiniame žaidime ir gali būti visiškai
arba iš dalies rodoma priklausomai nuo to, kaip sustoja būgnas.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolius.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama
kaip už didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.

Nemokami sukimai
•
•
•
•

3 „Scatter“ simboliai, atsiradę 1, 3 ir 5 pagrindinio žaidimo būgnuose, suaktyvina 10
Nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų funkcijoje yra 5 skirtingi lygiai, kurių kiekvienas turi savo Lygio
daugiklį.
Nemokami sukimai prasideda nuo 1 lygio ir x3 Lygio daugiklio.
Daugiklio matuoklis rodo esamą Lygio daugiklį.
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•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kai pereinate į naują lygį, Lygio daugiklis padidėja ir yra atnaujinamas prieš kiekvieną
nemokamą sukimą pagal šią lentelę:
Lygis

Lygio daugiklis

1

x3

2

x5

3

x7

4

x9

5

x12

Kiekvieną kartą, kai Nemokamų sukimų metu bet kurioje būgnų vietoje atsiranda vienas
ar keli įprasti Universalieji simboliai, suteikiami 2 papildomi nemokami sukimai ir lygio
matuoklis užpildomas perpus. Kai Lygio matuoklis tampa pilnas, jūs pereinate į kitą lygį,
kol pasieksite 5 lygį.
Pakilę į 5 Nemokamų sukimų lygį, jūs taip pat gausite 1500 monetų premiją, padaugintą iš
monetos vertės (jei žaidžiate grynaisiais, atitinkama suma skiriama grynaisiais pinigais).
5 lygyje: Universalieji simboliai, atsiradę ant būgnų, ir toliau teikia papildomus
nemokamus sukimus; Lygio daugiklis nedidėja ir lieka ties x12.
Papildomi laimėti Nemokami sukimai automatiškai pridedami prie esamų Nemokamų
sukimų.
Maksimalus Nemokamų sukimų skaičius yra 102.
Nemokami sukimai pasibaigia tuo atveju, jei per pirmuosius 10 nemokamų sukimų 1 lygyje
ant būgnų neatsiranda Universaliųjų simbolių, jei kituose Lygiuose būgnuose neatsiranda
jokių Universaliųjų simbolių, arba jei nebėra likusių Nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymu, kaip ir raundas, kuriame buvo
aktyvuoti Nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų metu visi statymo eilutės laimėjimai padauginami iš Lygio daugiklio.
Pasibaigus Nemokamam sukimui, lošimas grįžta į pagrindinį žaidimą ir Lygio daugiklis
atkuriamas.
Nemokamų sukimų pabaigoje bendras laimėjimas iš nemokamų sukimų pridedamas prie
raundo, aktyvavusio nemokamus sukimus, laimėjimų.

Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
Pagrindinis žaidimas
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Sukimo mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką norėdami pradėti lošimo raundą
su dabartine statymo verte.

Stabdymo mygtukas
Spustelėkite norėdami sustabdyti lošimo raundą.

Monetos vertė
Norėdami pakeisti monetos vertę, spustelėkite rodykles
aukštyn ir žemyn.
Tekstas esantis ant mygtuko rodomas dabartine lošimo
kalba.
Garsas
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba
slinkikliu pasireguliuokite garsumą.
Meniu
Spustelėkite norėdami pasiekti žaidimo nustatymus ir
informaciją apie žaidimą.
Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija
Mokėjimų lentelė
Spustelėkite, jei norite peržiūrėti laimingus derinius ir laimėjimus.
Žaidimo nustatymai
Spustelėkite norėdami peržiūrėti žaidimo nustatymų meniu.
•

Įžanga: Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
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•
•

Sukti spustelėjus tarpelio klavišą: Išjungia arba įjungia funkciją sukti
spustelėjus tarpelio klavišą.
Rodyti statymą grynaisiais pinigais: Perjungiama tarp lošimų grynaisiais
ir lošimų monetomis.

Žaidimo taisyklės
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo taisykles.
Lošimo istorija
Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinių lošimų istoriją.
Pastaba: žaidimų žurnaluose visada bus rodomas monetų skaičius, o ne piniginė
vertė, nepriklausomai nuo režimo pasirinkto prieš lošiant. Laimėjimas pinigais yra
lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos vertės.
Uždaryti
Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.
Papildoma informacija
Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi atlikti lošimo statymai ir
išmokos nustoja galioti, o visi atlikti statymai grąžinami.

2.707 Žaidimas „3 karalysčių karalius“ („King of 3 Kingdoms“)
Žaidimo taisyklės:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

„3 karalysčių karalius“ yra 5 būgnų vaizdo lošimų automatas, suteikiantis net 243
galimybes laimėti. Be to, žaidime yra nemokami sukimai ir universalioji korta.
Žaidime galima laimėti 243 būdais, jame yra 1–10 lygių (25 monetos kiekvienam lygiui)
ir skirtingos monetos vertės.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Nėra statymo eilučių.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama
monetos verte. Lošiant žemesniu statymo lygiu, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS
reikia spustelėti du kartus, norint lošti raundą pasirinktu lygiu.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo būdo laimėjimas monetomis yra lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje,
padaugintai iš statymo lygio.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Statymo būdo laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už kiekvieną statymo būdą.
Visi laimėjimai išmokami tik už statymo būdus, išskyrus laimėjimus su nemokamų sukimų
simboliais.
Statymo būdo laimėjimai yra išmokami iš eilės, pradedant nuo kairiausio iki dešiniausio.
Tiek pagrindiniame žaidime, tiek nemokamų sukimų metu, Universalieji simboliai gali būti
rodomi tik ant 2 ir 4 būgnų.
Universalieji simboliai pakeičia bet kurį simbolį.
Laimėjimai atliekant nemokamus sukimus lygūs bendrai statymo sumai, padaugintai iš
išmokos, rodomos mokėjimų lentelėje.
Vienu metu skirtingais statymo būdais pelnyti laimėjimai sudedami.
➢ Minimalus statymas 0,25 Eur
➢ Maksimalus statymas 125 Eur
➢ Maksimalus laimėjimas 33 000 Eur

Nemokami sukimai
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

3 arba daugiau nemokamų sukimų simboliai, atsitiktine tvarka pasirodančių ant būgnų per
pagrindinį žaidimą, aktyvina nemokamus sukimus.
Nemokamo sukimo simboliai turi pasirodyti iš eilės, pradedant nuo kairiausio būgno.
Nemokami sukimai žaidžiami tuo pačiu statymu, kaip raundas, kuris aktyvino Nemokamus
sukimus.
Per Nemokamus sukimus galima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.
3 arba daugiau nemokami sukimai, matomų bet kur ant būgnų per nemokamus sukimus,
aktyvina papildomus nemokamus sukimus. Nemokamų sukimų skaičius suteikiamas pagal
mokėjimų lentelę.
Nemokamų sukimų monetų laimėjimai trigubinami (x3).
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio statymo būdo laimėjimų.
Papildomų Nemokamų sukimų skaičius nepadauginamas iš Nemokamų sukimų daugiklio.
Laimėti papildomi Nemokami sukimai automatiškai pridedami prie esamų Nemokamų
sukimų.
Pasibaigus Nemokamiems sukimams, bendras Nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas
prie bet kuriuo laimėjimo iš raundo, kurio metu aktyvuoti Nemokami sukimai.

Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
Mygtukas

Funkcija
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Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu statymo
lygiu ir monetos verte arba spustelėkite tarpelio klavišą.

Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir
pasirinkti tam tikrus nustatymus. Žr. lošimo nustatymų skyrelį,
pateiktą po lentele.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu
pasireguliuokite garsumą.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo taisykles.

Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės
puslapius.

Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.

Lošimo nustatymų parinktys:
•
•
•

Norėdami atidaryti lošimo nustatymus, spustelėkite veržliarakčio piktogramą lošimo
skydelyje.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

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

2.708 Žaidimas „Turto siekėjai“ („Fortune Rangers“)
112

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

„Turto siekėjai“ yra 5 būgnų, 76 eilučių (fiksuotų) vaizdo lošimų automatas su tokiomis
ypatybėmis, kaip Laimingi universalieji būgnai, Nemokami sukimai ir Susietieji būgnai.
Lošimas lošiamas su 76 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygiais (20 monetų
vienam lygiui) ir skirtingomis monetos vertėmis.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama
monetos verte. Lošiant bet kuriuo žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą pasirinktu
lygiu, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir
padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas Eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai išmokami, tik kai laimima statymo eilutėse.

➢ Minimalus statymas 0,2 Eur
➢ Maksimalus statymas 200 Eur
➢ Maksimalus laimėjimas 152 000 Eur

Universalusis simbolis
•
•

Universalieji simboliai gali pasirodyti pagrindiniame žaidime ir pakeisti visus simbolius,
išskyrus „Scatter“ simbolį.
Pagal Mokėjimų lentelę, už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama
kaip už didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.

Laimingi universalieji būgnai
•
•

Laimingi universalieji būgnai pagrindiniame žaidime atsitiktinai pasirodo kaip perdanga,
kurioje yra tik Universalieji simboliai.
Nuo 1 iki 5 būgnų gali pavirsti laimingais universaliaisiais būgnais.

Nemokami sukimai
•
•
•
•
•

3 ar daugiau „Scatter“ simbolių, pasirodantys pagrindiniame žaidime, bet kurioje būgnų
vietoje, suaktyvina nemokamus sukimus.
3 „Scatter“ simboliai = 8 nemokami sukimai
4 „Scatter“ simboliai = 12 nemokamų sukimų
5 „Scatter“ simboliai = 16 nemokamų sukimų
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie visų statymo eilučių laimėjimų.
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•
•
•

Nemokamų sukimų pabaigoje lošimas sugrąžinamas į raundą, kurio metu aktyvuoti
nemokami sukimai.
Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per raundą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
Per Nemokamus sukimus negalima laimėti papildomų Nemokamų sukimų.

Susietieji būgnai
•
•
•

Susietųjų būgnų funkciją galima atsitiktinai suaktyvinti tik nemokamų sukimų metu.
Pasibaigus kiekvienam sukimui, identiški susietieji būgnai matomi greta vienas kito ant bet
kurio iš 1–4 būgnų.
Dešinys būgnas yra kairio būgno kopija, o 1 būgnas susietas su 2 būgnu ir (arba) 3 būgnas
susietas su 4 būgnu.

Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą
esamu statymo lygiu ir monetos verte arba
spustelėkite tarpelio klavišą.

Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo
nustatymų meniu ir pasirinkti tam tikrus
nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus
arba slinkikliu pasireguliuokite garsumą.
Spustelėkite
taisykles.

norėdami

pamatyti

lošimo
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Spustelėkite
lentelę.

norėdami

pamatyti

mokėjimų

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite
mokėjimo lentelės puslapius.

Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį
lošimą.

Lošimo nustatymų parinktys
•
•
•
•

Norėdami atidaryti lošimo nustatymus, spustelėkite veržliarakčio piktogramą lošimo
skydelyje.
Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinių lošimų istoriją.

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

2.709 Žaidimas „Auksinė Fino taverna“ („Finn‘s Golden Tavern“)
Žaidimo taisyklės:
•

•
•
•
•
•
•

„Auksinė Fino taverna“ yra 5 būgnų ir 5 eilių vaizdo lošimų automatas su tokiomis
funkcijomis, kaip Universalieji simboliai, Nemokami sukimai su Daugiklio matuokliu ir
papildomomis monetomis bei 2 skirtingomis Atsitiktinėmis funkcijomis.
Simboliai spirale keliauja nuo būgnų apačios kairio kampo link vidurinės pozicijos.
Statymo vertė nustatoma rodyklėmis šalia skyriaus MONETOS VERTĖ.
LIKUTIS rodo grynųjų pinigų arba monetų skaičių, kurį galima statyti.
Galima lošti grynaisiais pinigais arba monetomis, o lošėjas gali bet kada rinktis iš jų net ir
tada, kai lošia Nemokamus sukimus.
Norėdami perjungti tarp grynųjų pinigų ir monetų, spustelėkite STATYTI,
LAIMĖJIMAS arba LIKUTIS.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
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•
•
•

•
•
•
•

Mokėjimų lentelėje nurodytos simbolių išmokėjimo vertės yra dinamiškos ir keičiasi
atsižvelgiant į pasirinktą statymo vertę.
Statymas yra monetų arba grynųjų pinigų skaičius kiekvieno sukimo metu.
Vienodų simbolių laimėjimas monetomis lygus vertei, nurodytai MOKĖJIMO
LENTELĖJE ir padaugintai iš statymo lygio. Ši suma taip pat padaugina iš bet kokių kitų
taikomų daugiklių.
Vienodų simbolių laimėjimas valiuta lygus monetų laimėjimui, padaugintam iš monetos
vertės.
Už laimingus vienodus simbolius išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Vienu metu pelnyti skirtingi vienodų simbolių laimėjimai sudedami.
Nemokami sukimai žaidžiami naudojant tą patį, kaip ir pagrindiniame žaidime sukimų
mechanizmą su 25 pozicijomis, tame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia monetos verte,
kaip ir raundas, kurio metu jie aktyvuoti.

➢ Minimalus statymas 0,1 Eur
➢ Maksimalus statymas 500 Eur
➢ Maksimalus laimėjimas 500 000 Eur

Sukimo mechanizmas
•
•
•

Kiekvienoje iš 25 pozicijų pasirodo 25 atskiri simboliai, kurie vienas nuo kito nepriklauso.
Laimingi simboliai sunaikinami, o likę perkeliami į neužimtas pozicijas.
Simboliai rodyklės kryptimi perkeliami iš aukštesnio numerio pozicijų į kitas iškart po jų
esančias žemesnio numerio pozicijas (žr. toliau pavaizduotą diagramą).

Universalieji simboliai
•
•
•

Laimėjimai pelnyti Universaliaisiais simboliais gali susidurti ar perdengti toje pačioje
eilutėje arba stulpelyje.
Pirmojo sukimo arba kritimo metu nepasirodo jokie Universalieji simboliai.
Universalieji simboliai gali pakeisti monetų simbolius. Kiekvieno Universaliojo simbolio,
įtraukto į laimėjimą monetomis, monetos vertė yra nustatoma atsitiktine tvarka, tačiau jei
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Universalusis simbolis įtrauktas į daugiau nei vieną laimėjimą su monetos simboliais, jis
turi tą pačią vertę kiekviename laimėjime.
Vienodų simbolių laimėjimas
•
•
•

•
•

Bet kuri horizontali arba vertikali 3 ar daugiau to paties simbolio eilutė yra vienodų
simbolių laimėjimas.
Vienoje eilėje ar stulpelyje gali būti daugiau nei 1 laimėjimas.
Kai 3 ar 4 Universalieji simboliai yra vienas šalia kito vertikalioje arba horizontalioje
eilutėje, jie gali pakeisti tik simbolius esančius bet kurioje eilutės pusėje, o tai reiškia, kad
Universaliųjų simbolių grupė negali pati sukurti laimėjimo.
Kiekvienas monetos simbolis turi priskirtą vertę ir bet kuri 3 ar daugiau monetų simbolių
atitiktis išmoka visų vienodų monetų verčių sumą.
Laimėjimai, pelnomi tik Universaliaisiais simboliais, skaičiuojami tik tuo atveju, jei joks
kitas vienodų simbolių laimėjimas nėra įmanomas. Kai tai įvyks, Universalieji simboliai
bus traktuojami kaip atsitiktinės monetos, kaip aprašyta pirmiau, o visiems
Universaliesiems simboliams bus priskiriama ta pati atsitiktinės monetos vertė, sukurianti
laimėjimą.

Lavinos ir Universaliųjų simbolių dauginimasis
•
•
•
•
•

•
•

•

•

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

Atsitiktinės monetos funkcija
•

Po to, kai sukime įvyksta visi laimėti deriniai ir (arba) lavinos, galima suaktyvinti
Atsitiktinių monetų funkciją.
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•

•

•
•

•

Kad būtų galima suaktyvinti Atsitiktinės monetos funkciją, Nemokamų sukimų skrynios
simbolis turi būti ne centrinėje būgno padėtyje, bet tiesioginėje simbolių grandinėje aplink
centrinę padėtį.
Suaktyvinus Atsitiktinės monetos funkciją, atsitiktinai pasirenkami 1 arba 2 mažos
pergalės simboliai, esantys arba centrinėje padėtyje arba simbolį supančioje simbolių
grandinėje, ir paverčiami monetos simboliais.
Kiekvieno monetos simbolio reikšmė parenkama atsitiktine tvarka.
Jei pridėti monetos simboliai sukuria pergalę (-es), laimėjimas bus išmokėtas kaip įprasta
ir ims kristi simbolių lavina, kuri kaip įprasta sugeneruos Universaliųjų simbolių iki kol
jau nebebus laimėjimų. Jei po šių lavinų Nemokamų sukimų skrynios simbolis pasiekia
centrinę padėtį, nemokami sukimai suaktyvinami.
Atsitiktinės monetos funkcija negali suaktyvėti daugiau nei vieną kartą tame pačiame
sukime.

Nemokamų sukimų skrynios simbolis
•
•
•
•

Apatinė kairioji padėtis būgnuose visada prasidės Nemokamų sukimų skrynios simboliu.
Vykstant laimėjimams ir likusiems simboliams krentant lavina, Nemokamų sukimų
skrynios simbolis pakeis poziciją ir pereis į centrą.
Nemokamų sukimų skrynios simbolis negali išnykti pagrindinio žaidimo ar Nemokamų
sukimų metu.
Nemokami sukimai suaktyvinami, jei Nemokamų sukimų skrynios simbolis yra centrinėje
padėtyje, kai nebėra laimingų derinių ir visos lavinos yra baigtos.

Nemokami sukimai
•
•
•
•

•

•

•

Po visų pergalių ar lavinų, jei Nemokamų sukimų skrynios simbolis yra centrinėje
padėtyje, lošiant Nemokamų sukimų lošimą suteikiami 5 nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų lošimas veikia panašiai kaip pagrindinis žaidimas, išskyrus tai, kad yra
pridedamas papildomą daugiklis, kuris gali padidinti laimėjimą.
Daugiklio matuoklis viena padala padidėja su kiekvienu Universaliuoju simboliu, kuris
generuojamas lavinos metu.
Kaskart pasiekus 5 skaitiklio padalas daugiklis padidėja 1; naujasis daugiklis bus taikomas
visiems laimėjimams gautiems likusio Nemokamų sukimų seanso metu. Kai prasideda
nemokami sukimai, daugiklis yra 1.
Ta pati Atsitiktinės monetos funkcija, veikianti pagrindiniame žaidime, taip pat gali būti
aktyvi ir nemokamų sukimų metu, esant toms pačioms aktyvavimo ir išmokėjimo
sąlygoms. Atsitiktinės monetos funkciją galima suaktyvinti tik vieną kartą kiekvieno
atskiro Nemokamo sukimo metu.
Nemokamų sukimų metu Nemokamų sukimų skrynios simbolis veikia taip pat, kaip ir
pagrindiniame žaidime; lavinos metu jis nuo tolimiausios padėties juda link centrinės
padėties. Tačiau kuomet Nemokamų sukimų metu baigiasi simbolių lavinos, o Nemokamų
sukimų skrynios simbolis yra centrinėje būgno padėtyje, jis suaktyvina papildomų monetų
funkciją.
Ši funkcija iškelia tam tikrą monetos simbolių, su atsitiktinėmis jiems priskirtomis
reikšmėmis, skaičių ant būgnų.
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•

•

•

Monetų simboliai pakeičia atsitiktinius mažos pergalės simbolius ir, pasibaigus pirminiam
monetų pasiskirstymui, atliekamas laimėjimo įvertinimas. Jei po pirminio monetų
pasiskirstymo nepasiektas laimėjimas, iš likusių galiojančių pozicijų pasirenkama
papildoma pozicija ir tai vyksta iki tol, kol pasiekiamas laimėjimas.
Paskirsčius visas monetas, sukuriami visi laimėjimai, jie dauginami iš dabartinio aktyvaus
daugiklio, ir vėliau išmokami. Universalieji simboliai ir lavinos taip pat kuriami tol, kol
daugiau nebevyksta laimėjimų.
Papildomų monetų funkcija gali atsirasti bet kuriame nemokamame sukime, net jei ji jau
buvo atsiradusi ankstesniame nemokamame sukime tame pačiame Nemokamo sukimo
raunde.

Trenkimo kumščiu funkcija
•

•
•

Kai sukimas pagrindiniame žaidime nesukuria pergalės, atsitiktinai gali būti suaktyvinta
Trenkimo kumščiu funkcija, kuri gali perkelti monetos simbolį taip, kad būtų sugeneruotas
laimėjimas.
Išmokėjus laimėjimą, likę simboliai krenta lavina ir galimai sukuria naujų laimėjimų.
Ši funkcija negali perkelti simbolio Nemokamų sukimų skrynia.

Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
Pagrindinis žaidimas
Sukimo mygtukas
Spustelėkite, jei norite pradėti žaidimo raundą su
dabartine statymo verte arba paspauskite tarpelio
klavišą.
Stabdymo mygtukas
Spustelėkite norėdami sustabdyti lošimo raundą.
Monetos vertė
Norėdami pakeisti monetos vertę, spustelėkite
rodykles aukštyn ir žemyn.
Garsas
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba
slinkikliu pasireguliuokite garsumą.
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Meniu
Spustelėkite
norėdami
pasiekti
žaidimo
nustatymus ir informaciją apie žaidimą.
Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija

Mokėjimų lentelė
Spustelėkite, jei norite peržiūrėti laimingus derinius ir laimėjimus.
Žaidimo nustatymai
Spustelėkite norėdami peržiūrėti žaidimo nustatymų meniu.
•
•
•

Įžanga: Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukti spustelėjus tarpelio klavišą: Išjungia arba įjungia funkciją sukti
spustelėjus tarpelio klavišą.
Rodyti statymą grynaisiais pinigais: Perjungiama tarp lošimų grynaisiais
ir lošimų monetomis.

Žaidimo taisyklės
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo taisykles.
Lošimo istorija
Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinių lošimų istoriją.
Pastaba: žaidimų žurnaluose visada bus rodomas monetų skaičius, o ne piniginė
vertė, nepriklausomai nuo režimo pasirinkto prieš lošiant. Laimėjimas pinigais yra
lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos vertės.
Uždaryti
Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.

Papildoma informacija:
Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi atlikti lošimo statymai ir
išmokos nustoja galioti, o visi atlikti statymai grąžinami.
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2.710 Žaidimas „Juodoji lagūna“ („Black Lagoon“)
Žaidimo taisyklės:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Juodoji lagūna“ yra 5 būgnų, 3 eilių ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas su tokiomis
funkcijomis, kaip Universaliųjų simbolių pakeitimas, Lipnusis universalusis simbolis,
Išsiplečiantis universalusis simbolis, Pakartotinis sukimas ir Nemokamas sukimas.
Lošiama su 20 statymo eilučių (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir skirtingomis monetos
vertėmis.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama
monetos verte. Lošiant žemesniu statymo lygiu, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS
reikia spustelėti du kartus, norint lošti raundą pasirinktu lygiu.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir
padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi mokėjimai mokami tik už statymo eilutes, išskyrus laimėjimus su nemokamų sukimų
simboliais.
Pagrindiniame žaidime, BENDRAS LAIMĖJIMAS rodo visus laimėjimus gautus
Pakartotinių sukimų metu, pridėtus prie visų laimėjimų gautus raunde, kuris suaktyvino
Pakartotinius sukimus.

➢ Minimalus statymas 0,2 Eur
➢ Maksimalus statymas 100 Eur
➢ Maksimalus laimėjimas 125 000 Eur

Universalusis simbolis
•
•

•
•

Universalieji simboliai gali atsitiktinai pasirodyti bet kurioje pagrindinio žaidimo būgno
pozicijoje ir pakeisti visus simbolius, išskyrus Nemokamo sukimo ir tikslinius simbolius.
Kai Universalusis simbolis pasirodo pagrindiniame žaidime ir Nemokamų sukimų
būgnuose, jis veikia kaip Lipnusis universalusis simbolis ir išlieka ant būgno, kad vėliau
galėtų veikti su pakartotinio sukimo ar pakartotinių sukimų metu.
Atliekant pakartotinį sukimą, Lipnusis universalusis simbolis užima vietą būgne.
Papildomi Universalieji simboliai, pasirodantys bet kurioje pagrindinio žaidimo būgno
pozicijoje ir Nemokamame sukime, taip pat lieka ant būgnų, kol pakartotiniai sukimai
baigsis.
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Pagrindiniame žaidime ir nemokamuose sukimuose visi Universalieji simboliai lieka ant
būgnų pakartotiniams sukimams, o pakartotiniai sukimai baigiasi, kai būgnuose nebelieka
jokių naujų Universaliųjų simbolių.
Pakartotinių sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio laimėjimo iš pradinio sukimo.
Visi pakartotiniai sukimai, laimėti raunde, kuriame suaktyvinti nemokami sukimai, yra
atliekami pasibaigus Nemokamiems sukimams.
Nemokamų sukimų metu, kai pasiekiamas 1 sveikatos matuoklio lygis, Universalieji
simboliai gali atsitiktinai pasirodyti bet kurioje 1–4 būgno pozicijoje. 2–4 lygiuose
Universalieji simboliai gali atsitiktinai pasirodyti bet kurioje 2, 3 ir 4 būgno pozicijoje.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama
kaip už didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.

Nemokami sukimai
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

3 ar daugiau Nemokamo sukimo simbolių, atsitiktinai atsirandančių bet kurioje pagrindinio
žaidimo būgno pozicijoje, suaktyvina Nemokamus sukimus.
o 3 Nemokamų sukimų simboliai = 10 Nemokami sukimai
o 4 Nemokamų sukimų simboliai = 15 Nemokami sukimai
o 5 Nemokamų sukimų simboliai = 20 Nemokami sukimai
Nemokamuose sukimuose tikslinis simbolis gali atsitiktinai pasirodyti tik 5 būgne.
Kai pasirodo tikslinis simbolis, Būtybė pasirodo dešinėje ekrano pusėje ir yra nušaunama.
Sveikatos matuoklis apatiniame dešiniajame ekrano kampe rodo Būtybės sveikatos būklę.
Daugiau kartų pataikius į Būtybę ir Sveikatos matuoklyje pasiekus naują lygį, Būtybės
sveikata pablogėja ir taikoma viena iš šių pasekmių:
o 1 lygis yra 0–2 surinkti tiksliniai simboliai: Bet kokie Universalieji simboliai,
pasirodantys būgnuose, veikia kaip Lipnieji universalieji simboliai, kurie lieka ant
būgno 1 pakartotiniam sukimui.
o 2 lygis yra 3–5 surinkti tiksliniai simboliai: Suaktyvinamas 1 Išsiplečiantis
universalusis simbolis. Universalieji simboliai išsiplečia horizontaliai tik 1
padėtimi į kairę ir lieka ant būgnų 1 pakartotiniam sukimui.
o 3 lygis yra 6–8 surinkti tiksliniai simboliai: Suaktyvinamas 2 Išsiplečiantis
universalusis simbolis. Universalieji simboliai ant būgnų išsiplečia horizontaliai ir
į kairę ir į dešinę, ir lieka ant būgnų 1 pakartotiniam sukimui.
o 4, paskutiniame, lygyje, 9 surinkti tiksliniai simboliai suaktyvina 10 papildomų
Nemokamų sukimų.
Papildomuose Nemokamuose sukimuose bet kokie ant būgno atsirandantys Universalieji
simboliai pasiskirsto horizontaliai 1 padėtyje ant būgno tiek į kairę, tiek į dešinę.
Sukime, kuris atrakina 2 ar 3 lygius, ant būgnų pasirodantys Universalieji simboliai
neaktyvuos naujo Išsiplečiančio universaliojo simbolio elgsenos.
Jei ant 4 būgno pasirodęs Universalusis simbolis plinta ant tikslinio simbolio, abu simboliai
išlaiko savo standartinę elgseną.
Po 4 lygio tikslinių simbolių rinkti negalima.
Papildomi nemokami sukimai ir Pakartotiniai sukimai automatiškai pridedami prie esamų
Nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte, kaip ir per raundą,
kuris aktyvino Nemokamus sukimus.
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BENDRAS LAIMĖJIMAS rodo visus laimėjimus, gautus Nemokamų sukimų metu,
pridedamus prie visų raundo, kuris suaktyvino Nemokamus sukimus, laimėjimų.
Nemokamų sukimų pabaigoje lošimas sugrąžinamas į raundą, kurio metu aktyvuoti
nemokami sukimai.

Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite norėdami pradėti lošimą esamu statymo lygiu ir monetos verte.

Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir pasirinkti tam tikrus
nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu pasireguliuokite
garsumą.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo taisykles.

Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės puslapius.

Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.

Lošimo nustatymų parinktys
•
•

Norėdami atidaryti lošimo nustatymus, spustelėkite veržliarakčio piktogramą lošimo
skydelyje.
Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
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Įžangos filmukas. Įjungia arba išjungia lošimo įžangos filmuką.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.

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