PATVIRTINTA:
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2019 m. kovo mėn. 21 d. įsakymu Nr. DIE-148

UAB „TOP SPORT“
PAPILDYMAS

NUOTOLINIO

LOŠIMO

ORGANIZAVIMO

REGLAMENTO

Šis UAB „Top Sport“ nuotolinio lošimo organizavimo reglamento (toliau – Reglamentas) Papildymas
papildo Reglamento, patvirtinto Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio mėn. 23 d. įsakymu Nr. DI-421, Priedo Nr. 2 dalį nuostatų,
kurios išdėstomos taip:

1. Reglamento 2.101 punktas, kuriame aprašomos žaidimo „Ra iškilimas“ („Rise of Ra“)
taisyklės, išdėstomas taip:
,,2.101 Žaidimas „Ra iškilimas“ („Rise of Ra“):
Būgnų kaičius: 5;
Linijų skaičius: 15;
1.
Simbolių skaičius: 13, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis yra „Scatter“
(„Sklaidos“);
Minimalus statymas lošime: 1 kreditas arba 0,01 EUR;
Maksimalus statymas lošime: 300 kreditų arba 30 EUR;
2.
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,1 EUR;
Maksimalus laimėjimas: 10 000 kart linijos statymas.
Lošimo mygtukai:
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į
valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.
3.
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime.
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos
linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį.
Statymo atlikimas ir linijų pasirinkimas:
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Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti keliomis linijomis
– 1, 5, 7, 10 ar 15 jis žais šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva. Linijų skaičius negali
būti pakeistas būgnų sukimosi, „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“) ar nemokamų papildomų lošimų
metu.
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos)
vertę.
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“).
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“
mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir
t. t.
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama prie
bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje.
Lošimo eiga:
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje,
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo
metu lošime nustatytą statymo dydį.
„Wild“ („Laukinis“) simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už „Scatter“
(„Sklaidos“) simbolius;
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų.
Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, kuris
yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas laimėjimas
už ilgesnę kombinaciją.
Tuo atveju, jei laiminčioje linijoje yra vienas ar keli „Wild“ („Laukinis“) simboliai, laimėjimas yra
dvigubinamas, išskyrus atvejį, jei laiminčiąją kombinaciją sudaro tik „Wild“ („Laukinis“) simboliai – šiuo
atveju laimėjimas dvigubinamas nėra.
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
„Premijinis lošimas“ („Bonuses“):
Bet kuriose būgnų pozicijose iškritus 3 ar daugiau „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas laimi 15
papildomų nemokamų lošimų. Papildomi nemokami lošimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane
„Press START to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad paleisti šią funkciją“) arba „START“
(„PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs papildomi nemokami
lošimai. Papildomų nemokamų lošimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo
pagrindinio lošimo metu. Papildomi nemokami lošimai negali būti sustabdyti. Papildomų nemokamų
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lošimų metu, iškritus 3 ar daugiau „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas dar kartą laimi 15 naujų
papildomų nemokamų lošimų. Visi laimėjimai papildomų nemokamų lošimų metu trigubinami.
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos
yra užversta korta, turi paspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“
arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas,
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra
teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi
spėti užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“).
Laimėta suma, matoma „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus,
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane
nurodytą kartų skaičių.
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą.
Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, atsitiktinai aktyvuojamas per bet kurį
įprastą Pagrindinio prizo kortų lošimą.
Pagrindinio prizo kortų lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio
prizo lygis vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi:
o
o
o
o

KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis);
BŪGNAI – 2 lygis;
ŠIRDYS – 3 lygis;
VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis).

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo kortos
rūšies simbolio.
Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo statymo sumą.


AKTYVAVIMAS

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po kiekvieno
lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas, lošėjui
garantuojama
galimybė
išlošti
kažkurio
lygio
slaptą
pagrindinio
prizo
dalį.
Slapto Pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. Kai papildomas
lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo
papildomą kortų lošimą.


TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI

Lošėjui, prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, parodomas pasirinkimų laukas su 12
užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu būdu reikia
rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui suteikiamas atitinkamas
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slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama papildomo laimėjimo suma atitinka
sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas
užbaigti Pagrindinio prizo kortų lošimą ir pridėti papildomus laimėjimus prie bendros laimėjimų sumos,
lošėjas turi paspausti mygtuką „Surinkti“. Per lošimų raundą naudoti sumos, laimėtos per
Slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą, negalima. Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą
išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo
kortų lošime.
Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą
lošimą ir laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.


LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio prizo
vertės.
Ryšiui dingus papildomo per pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas.


LAIMĖTOJAI

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi lošėjai, lošiantys pagrindinio prizo kortų
lošimą, informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia žinute.“

2. Reglamento 2.105 punktas, kuriame aprašomos žaidimo „Spindinti karūna“ („Shining
Crown“) taisyklės, išdėstomas taip:
„2.105 žaidimas „Spindinti karūna“ („Shining Crown“):
„Būgnų kaičius: 5;
Linijų skaičius: 10;
Simbolių skaičius: 11, iš kurių vienas simbolis yra „Expanding Wild“ („Besiplečiantis laukinis“) bei du
simboliai yra „Scatter“ („Sklaidos“);
Minimalus statymas lošime: 10 kreditų arba 0,20 EUR; Maksimalus statymas lošime: 200 kreditų arba
30 EUR;
Denominacija: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; Maksimalus laimėjimas: 5000 kart linijos
statymas.
Lošimo mygtukai:
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į
valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime.
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos
linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį.
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Statymo atlikimas:
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo
(monetos) vertę.
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“).
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“
mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir
t. t.
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama prie
bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje.
Lošimo eiga:
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje,
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo
metu lošime nustatytą statymo dydį.
„Žvaigždės“ ir „$“ simboliai yra vadinami „Scatter“ („Sklaidos“) simboliais.
„Karūnos“ simbolis, iškritęs 2, 3 ar 4 būgne, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, pakeičia visus to būgno
simbolius į „Wild“ („Laukinis“) simbolius, kurie atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus „Scatter“
(„Sklaidos“) simbolius.
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už „Scatter“
(„Sklaidos“) simbolius.
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. Laimėjimai
už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios
spalvos yra užversta korta, turi paspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar
klaviatūroje „◄“ arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas
yra padvigubinamas, neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei
lošėjo spėjimas yra teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo
atveju lošėjas dar kartą turi spėti užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką
„Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, matoma „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie
bendro pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti
padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą kartų skaičių.
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą.
5

Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, atsitiktinai aktyvuojamas per bet kurį
įprastą Pagrindinio prizo kortų lošimą.
Pagrindinio prizo kortų lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio
prizo lygis vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi:
o
o
o
o

KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis);
BŪGNAI – 2 lygis;
ŠIRDYS – 3 lygis;
VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis).

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo kortos
rūšies simbolio.
Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo statymo sumą.


AKTYVAVIMAS

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po kiekvieno
lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas, lošėjui
garantuojama
galimybė
išlošti
kažkurio
lygio
slaptą
pagrindinio
prizo
dalį.
Slapto Pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. Kai papildomas
lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo
papildomą kortų lošimą.


TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI

Lošėjui, prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, parodomas pasirinkimų laukas su 12
užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu būdu reikia
rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui suteikiamas atitinkamas
slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama papildomo laimėjimo suma atitinka
sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas
užbaigti Pagrindinio prizo kortų lošimą ir pridėti papildomus laimėjimus prie bendros laimėjimų sumos,
lošėjas turi paspausti mygtuką „Surinkti“. Per lošimų raundą naudoti sumos, laimėtos per
Slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą, negalima. Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą
išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo
kortų lošime.
Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą
lošimą ir laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.


LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio prizo
vertės.
Ryšiui dingus papildomo per pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas.


LAIMĖTOJAI
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Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi lošėjai, lošiantys pagrindinio prizo kortų
lošimą, informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia žinute.“

3. Reglamento 2.109 punktas, kuriame aprašomos žaidimo „20 Super karštas“ („20 Super
Hot“) taisyklės, išdėstomas taip:
„2.109 žaidimas „20 Super karštas“ („20 Super Hot“):
Būgnų skaičius: 5;
Linijų skaičius: 20;
Simbolių skaičius: 8, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis „Scatter“
(„Sklaidos“);
Minimalus statymas lošime: 20 kreditų arba 0,20 EUR;
Maksimalus statymas lošime: 400 kreditų arba 40 EUR;
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR;
Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas.
Lošimo mygtukai:
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į
valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime.
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos
linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį.
Statymo atlikimas:
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos)
vertę.
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“).
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“
mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir
t. t.
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama prie
bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje.
Lošimo eiga:
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje,
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo
metu lošime nustatytą statymo dydį.
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„Žvaigždės“ simbolis yra vadinamas „Scatter“ („Sklaidos“) simboliu.
„7“ simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus „Scatter“
(„Sklaidos“) simbolius.
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už „Scatter“
(„Sklaidos“) simbolius.
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų.
Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, kuris
yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas laimėjimas
už ilgesnę kombinaciją.
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos
yra užversta korta, turi paspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“
arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas,
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra
teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą
turi spėti užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“).
Laimėta suma, matoma „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus,
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane
nurodytą kartų skaičių.
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą.
Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, atsitiktinai aktyvuojamas per bet kurį
įprastą Pagrindinio prizo kortų lošimą.
Pagrindinio prizo kortų lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio
prizo lygis vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi:
o
o
o
o

KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis);
BŪGNAI – 2 lygis;
ŠIRDYS – 3 lygis;
VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis).

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo kortos
rūšies simbolio.
Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo statymo sumą.


AKTYVAVIMAS
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Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po kiekvieno
lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas, lošėjui
garantuojama
galimybė
išlošti
kažkurio
lygio
slaptą
pagrindinio
prizo
dalį.
Slapto Pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. Kai papildomas
lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo
papildomą kortų lošimą.


TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI

Lošėjui, prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, parodomas pasirinkimų laukas su 12
užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu būdu reikia
rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui suteikiamas atitinkamas
slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama papildomo laimėjimo suma atitinka
sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas
užbaigti Pagrindinio prizo kortų lošimą ir pridėti papildomus laimėjimus prie bendros laimėjimų sumos,
lošėjas turi paspausti mygtuką „Surinkti“. Per lošimų raundą naudoti sumos, laimėtos per
Slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą, negalima. Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą
išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo
kortų lošime.
Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą
lošimą ir laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.


LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio prizo
vertės.
Ryšiui dingus papildomo per pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas.


LAIMĖTOJAI

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi lošėjai, lošiantys pagrindinio prizo kortų
lošimą, informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia žinute.“

4. Reglamento 2.110 punktas, kuriama aprašomos žaidimo „40 Super karštas“ („40 Super
Hot“) taisyklės, išdėstomas taip:
„2.110 Žaidimas „40 Super karštas“ („40 Super Hot“):
Būgnų kaičius: 5;
Linijų skaičius: 40;
Simbolių skaičius: 8, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis „Scatter“
(„Sklaidos“);
Minimalus statymas lošime: 40 kreditų arba 0,40 EUR;
Maksimalus statymas lošime: 800 kreditų arba 40 EUR;
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Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 EUR;
Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas.
Lošimo mygtukai:
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į
valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime.
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos
linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį.
Statymo atlikimas:
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos)
vertę.
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“).
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“
mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir
t. t.
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama prie
bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje.
Lošimo eiga:
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje,
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo
metu lošime nustatytą statymo dydį.
„Žvaigždės“ simbolis yra vadinamas „Scatter“ („Sklaidos“) simboliu.
„7“ simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus „Scatter“
(„Sklaidos“) simbolius.
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už „Scatter“
(„Sklaidos“) simbolius.
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų.
Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, kuris
yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas laimėjimas
už ilgesnę kombinaciją.
Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
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„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos
yra užversta korta, turi paspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“
arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas,
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra
teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą
turi spėti užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“).
Laimėta suma, matoma „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus,
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane
nurodytą kartų skaičių.
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą.
Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, atsitiktinai aktyvuojamas per bet kurį
įprastą Pagrindinio prizo kortų lošimą.
Pagrindinio prizo kortų lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio
prizo lygis vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi:
o
o
o
o

KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis);
BŪGNAI – 2 lygis;
ŠIRDYS – 3 lygis;
VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis).

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo kortos
rūšies simbolio.
Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo statymo sumą.


AKTYVAVIMAS

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po kiekvieno
lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas, lošėjui
garantuojama
galimybė
išlošti
kažkurio
lygio
slaptą
pagrindinio
prizo
dalį.
Slapto Pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. Kai papildomas
lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo
papildomą kortų lošimą.


TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI

Lošėjui, prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, parodomas pasirinkimų laukas su 12
užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu būdu reikia
rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui suteikiamas atitinkamas
slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama papildomo laimėjimo suma atitinka
sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas
užbaigti Pagrindinio prizo kortų lošimą ir pridėti papildomus laimėjimus prie bendros laimėjimų sumos,
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lošėjas turi paspausti mygtuką „Surinkti“. Per lošimų raundą naudoti sumos, laimėtos per
Slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą, negalima. Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą
išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo
kortų lošime.
Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą
lošimą ir laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.


LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio prizo
vertės.
Ryšiui dingus papildomo per pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas.


LAIMĖTOJAI

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi lošėjai, lošiantys pagrindinio prizo kortų
lošimą, informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia žinute.“

5. Reglamento 2.113 punktas, kuriame aprašomos žaidimo „Deginančiai karštas“ („Burning
Hot“) taisyklės, išdėstomas taip:
„2.113 žaidimas „Deginančiai karštas“ („Burning Hot“):
Būgnų skaičius: 5;
Linijų skaičius: 5;
Simbolių skaičius: 11, iš kurių vienas simbolis yra „Expanding Wild“ („Besiplečiantis laukinis“) bei du
simboliai yra „Scatter“ („Sklaidos“);
Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR;
Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR;
Denominacija: 1 kreditas = 0,03, 0,05, 0,10 arba 0,20 EUR;
Maksimalus laimėjimas: 3000 kart linijos statymas.
Lošimo mygtukai:
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į į
valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime.
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos
linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį.
Statymo atlikimas:
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Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos)
vertę.
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“).
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“
mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir
t. t.
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama prie
bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje.
Lošimo eiga:
Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje,
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo
metu lošime nustatytą statymo dydį.
„Žvaigždės“ ir „$“ simboliai yra vadinami „Scatter“ („Sklaidos“) simboliais.
„Keturlapio dobilo“ simbolis, iškritęs 2, 3 ar 4 būgne, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, pakeičia visus
to būgno simbolius į „Keturlapio dobilo“ simbolius, kurie atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus „Scatter“
(„Sklaidos“) simbolius.
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. Laimėjimai
už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos
yra užversta korta, turi paspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“
arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas,
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra
teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą
turi spėti užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“).
Laimėta suma, matoma „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus,
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane
nurodytą kartų skaičių.
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą.
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Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, atsitiktinai aktyvuojamas per bet kurį
įprastą Pagrindinio prizo kortų lošimą.
Pagrindinio prizo kortų lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio
prizo lygis vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi:
o
o
o
o

KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis);
BŪGNAI – 2 lygis;
ŠIRDYS – 3 lygis;
VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis).

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo kortos
rūšies simbolio.
Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo statymo sumą.


AKTYVAVIMAS

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po kiekvieno
lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas, lošėjui
garantuojama
galimybė
išlošti
kažkurio
lygio
slaptą
pagrindinio
prizo
dalį.
Slapto Pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. Kai papildomas
lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo
papildomą kortų lošimą.


TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI

Lošėjui, prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, parodomas pasirinkimų laukas su 12
užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu būdu reikia
rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui suteikiamas atitinkamas
slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama papildomo laimėjimo suma atitinka
sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas
užbaigti Pagrindinio prizo kortų lošimą ir pridėti papildomus laimėjimus prie bendros laimėjimų sumos,
lošėjas turi paspausti mygtuką „Surinkti“. Per lošimų raundą naudoti sumos, laimėtos per
Slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą, negalima. Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą
išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo
kortų lošime.
Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą
lošimą ir laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.


LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio prizo
vertės.
Ryšiui dingus papildomo per pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas.


LAIMĖTOJAI
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Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi lošėjai, lošiantys pagrindinio prizo kortų
lošimą, informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia žinute.“

6. Reglamento 2.118 punktas, kuriame aprašomos žaidimo „Liepsnojančiai karšta“ („Flaming
Hot“) taisyklės, išdėstomas taip:
„2.118 žaidimas „Liepsnojančiai karšta“ („Flaming Hot“):
Būgnų skaičius: 5;
Linijų skaičius: 40;
Simbolių skaičius: 10, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis yra „Scatter“
(„Sklaidos“);
Minimalus statymas lošime: 40 kreditų arba 0,40 EUR;
Maksimalus statymas lošime: 800 kreditų arba 40 EUR;
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 EUR;
Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas.
Lošimo mygtukai:
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į
valiutą (tik eurais) ar atvirkščiai.
„Win“ („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį.
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime.
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos
linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį.
Statymo atlikimas:
Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos)
vertę.
Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“).
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“
mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir
t. t.
Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis.
Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei pridedama prie
bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje.
Lošimo eiga:
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Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje,
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo
metu lošime nustatytą statymo dydį.
„$“ simbolis yra vadinamas „Scatter“ („Sklaidos“) simboliu.
„Wild“ („Laukinis“) simbolis, iškritęs antrame, trečiame ar ketvirtame būgnuose, sudarant laiminčiąsias
simbolių kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus „Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.
Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius.
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. Laimėjimai
už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami.
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“):
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos
yra užversta korta, turi paspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“
arba „BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas,
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra
teisingas, lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą
turi spėti užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“).
Laimėta suma, matoma „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus,
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane
nurodytą kartų skaičių.
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas:
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą.
Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, atsitiktinai aktyvuojamas per bet kurį
įprastą Pagrindinio prizo kortų lošimą.
Pagrindinio prizo kortų lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto pagrindinio
prizo lygis vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi:
o
o
o
o

KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis);
BŪGNAI – 2 lygis;
ŠIRDYS – 3 lygis;
VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis).

Kiekvieno slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės atitinkamo kortos
rūšies simbolio.
Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo statymo sumą.


AKTYVAVIMAS
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Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po kiekvieno
lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas, lošėjui
garantuojama
galimybė
išlošti
kažkurio
lygio
slaptą
pagrindinio
prizo
dalį.
Slapto Pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. Kai papildomas
lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo lošiamas aktyvavus slaptą pagrindinio prizo
papildomą kortų lošimą.


TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI

Lošėjui, prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, parodomas pasirinkimų laukas su 12
užverstų kortų. Norėdamas pasirinkti kortą, lošėjas spusteli ją kairiuoju pelės klavišu. Tokiu būdu reikia
rasti 3 vienodos rūšies kortas. Pagal tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui suteikiamas atitinkamas
slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama papildomo laimėjimo suma atitinka
sukauptą laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas
užbaigti Pagrindinio prizo kortų lošimą ir pridėti papildomus laimėjimus prie bendros laimėjimų sumos,
lošėjas turi paspausti mygtuką „Surinkti“. Per lošimų raundą naudoti sumos, laimėtos per
Slaptą pagrindinio prizo kortų lošimą, negalima. Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą
išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo
kortų lošime.
Vis dėlto kuo aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą
lošimą ir laimėti kažkurio lygio slapto pagrindinio prizo dalį.


LĖTAS INTERNETO RYŠYS IR JO DINGIMAS

Dėl lėto interneto ryšio lošimas gali vėluoti ir jame gali būti rodomos nebegaliojančios pagrindinio prizo
vertės.
Ryšiui dingus papildomo per pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas.


LAIMĖTOJAI

Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi lošėjai, lošiantys pagrindinio prizo kortų
lošimą, informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia žinute.“
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7. Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų A kategorijos lošimo
automatais taisyklės, papildo punktais nuo 2.407 iki 2.434 imtinai ir išdėsto juos taip:

2.407 Žaidimas „BARS“ ir varpeliai“ („BARS“ and Bells“)
Žaidimo taisyklės:
















Išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę, kai laimėjimai vienas po kito išsirikiavę ant šalimais
esančių būgnų.
Laimėjimų srityje laimėjimai rodomi kreditais.
Visuomet lošiama visomis 20 eilučių.
„Flash“ versijoje tarpelio klavišu galima atlikti sukimus.
Spustelėjus SUKTI arba tarpelio klavišą (tik „Flash“ versijoje) pakartojamas paskutinis statymas.
Norėdami nustatyti statymo sumą į 20, 40, 60, 80 arba 100 kreditų eilutėje, pasirinkite STATYMAS.
Versijoje mobiliesiems įrenginiams statymo ir kredito limitas eilutėje pasirenkamas lošimo
nustatymų meniu paspaudus lošimo nustatymų mygtuką apatiniame dešiniajame kampe.
Pradžioje parodomos mokėjimo lentelės sumos priklauso nuo tuo metu pasirinkto kredito limito
eilutėje.
Išmokama pagal mokėjimų lentelę ir joje nurodytas sumas tam tikriems kredito limitams eilutėje.
Išmokamas tik aukščiausias eilutės laimėjimas eilutėje.
Laimėjimai, pelnomi už skirtingas mokėjimo eilutes, sudedami.
Varpo simbolis gali pakeisti bet kurį kitą, išskyrus papildomą, simbolį.
Minimalus statymas: 0,5 EUR.
Maksimalus statymas: 625 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais
yra 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų).

„Streak Breaker“ („Virtinės“) FUNKCIJA








Tik „Flash“ versijoje:
o „Streak Breaker Play“ funkcijos mygtuku pasirinkite „ĮJUNGTA“.
Tik versijoje mobiliesiems įrenginiams:
o Norėdami įjungti arba išjungti „Streak Breaker“ funkciją spustelėkite lošimo nustatymų
mygtuką apatiniame dešiniajame kampe ir funkcijos įjungimo mygtuką.
o Naudotojas privalo paspausti šiuos mygtukus tam, kad „Streak breaker“ funkcija būtų
išjungta arba įjungta.
+5 kreditai už kiekvieną 20 kreditų statymą pagrindinio lošimo metu.
Už kiekvieną, vienas po kito įvykusį sukimą, kuriame rezultatas 0, „Streak Breaker“ matuoklyje bus
pridėta po žetoną. Kai pelnomi 5 žetonai, laimima „Streak Break“ funkcija.
„Streak Breaker“ negali būti įjungtas, kol veikia FUNKCIJA.
„Streak Breaker“ matuoklyje po kiekvieno laimėjimo, papildomos ar kitos funkcijos, lieka nulis
žetonų ir pradedama skaičiuoti iš naujo.

„Shake 'n' Pays“ („Nukrentantis“) PAPILDOMAS LAIMĖJIMAS





„Shake 'n' Pays“ papildomas laimėjimas skiriamas atsitiktinai, o ne už tam tikrą ant būgnų
pasirodžiusį simbolių derinį. Galimi 20–25000 kreditų laimėjimai.
Išmokos skirstomos į 4 lygius. Kiekvienam lygiui priskiriamas tam tikras išmokų intervalas.
1 lygis: 20–25 kreditai x kreditų eilutėje skaičius.
2 lygis: 50–100 kreditų x kreditų eilutėje skaičius.
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3 lygis: 200–500 kreditų x kreditų eilutėje skaičius.
4 lygis: 750–5000 kreditų x kreditų eilutėje skaičius.
Pavyzdžiui, jei eilutėje statote 5 kreditus ir laimite 4 lygio „Shake 'n' Pays“ papildomą laimėjimą, jį
sudaro 3750–25000 kreditų (nuo 750*5 iki 5000*5). Įmanoma vienu metu laimėti skirtingų lygių
„Shake 'n' Pays“ papildomą laimėjimą, dėl to galimai pamatysite ir didesnės nei nurodyta sumos
laimėjimą.
„Shake 'n' Pays“ papildomi laimėjimai neskiriami, kol veikia nemokamų sukimų funkcija.

Nemokamų sukimų FUNKCIJA













Kai bet kur ant 2, 3 ar 4 būgnų pasirodo 3 „Bars & Bells“ („Bars ir varpeliai“) simboliai,
aktyvuojama Nemokamų sukimų funkcija.
Kai ant 2, 3 ar 4 būgnų pasirodo papildomas simbolis, aktyvuojama papildoma funkcija.
PAPILDOMAS laimėjimas yra nemokami sukimai.
Norėdami laimėti nemokamų sukimų ir daugiklį, papildomame lošime rinkite piktogramas, iki kol
surinksite 3 vienodas.
Galima laimėti 20, 15, 10, 7 arba 5 Nemokamus sukimus.
Jei laimima 20 Nemokamų sukimų, visi laimėjimai padauginami iš 3.
Jei laimima 15, 10, 7, arba 5 Nemokami sukimai, visi laimėjimai padauginami iš 2.
Nemokamų sukimų funkcija gali būti aktyvuojama kelis kartus.
Nemokami sukimai gali būti aktyvuojami, kol veikia nemokamų sukimų funkcija, kai bet kur ant 2,
3 arba 4 būgnų pasirodo 3 „Bars & Bells“ simboliai. Tada laimimas toks pats sukimų ir daugiklių
skaičius kaip ir pirmosios Nemokamų sukimų funkcijos metu. Laimėtų Nemokamų sukimų skaičius
iš karto pridedamas prie informacijos juostoje nurodyto Nemokamų sukimų skaičiaus.
Nemokamų sukimų laimėjimai išmokami pagal eilutėje pastatyto kredito sumą, pastatytą sukimo
metu, kai aktyvuoti nemokami sukimai.
Funkcija gali būti laimima papildomų funkcijų metu.

Išmokos
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Paveikslėlis Nr. 1

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje:

Paveikslėlio Nr. 1 vertimas
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„BARS“ ir varpeliai“
„SCATTER“
Jiems pasirodžius bet kur ant 2,
3 ir 4 būgnų, aktyvinami
Nemokami sukimai.

UNIVERSALIEJI

„STREAK BREAKER“

Pakeičia visus, išskyrus „Bars &
Bells“, simbolius.

Lošiant, kai įjungta „STREAK
BREAKER“ funkcija, 5 kreditai
kiekvienam 20 kreditų statymui!
Kai 5 sukimais nepelnomas joks
laimėjimas, atsitiktinai
išmokamas laimėjimas.
Išjungus šią funkciją, „Streak
breaker“ matuoklis vėl rodo nulį.
FUNKCIJA NEAKTYVI
NEMOKAMŲ SUKIMŲ
METU.

2.408 Žaidimas „Deimantų bokštas“ („Diamond Tower“)
Žaidimo taisyklės:















Minimalus statymas: 0,4 EUR.
Maksimalus statymas: 4 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais
yra 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų).
Išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę, kai laimėjimai vienas po kito išsirikiavę ant šalimais
esančių būgnų, pradedant nuo kairiausio būgno.
Už simbolius išmokama, kai jie pasirodo bet kur ant būgno, išskyrus laimėjimą, pelnytą, kai vieni
simboliai pakeičia kitus, tuomet išmokama kelis kartus.
Laimėjimų srityje laimėjimai rodomi kreditais.
1024 būdai laimėti.
Spustelėjus SUKTI arba tarpelio klavišą (tik „Flash“ versijoje) pakartojamas paskutinis statymas.
Pasirinkite Daugiklio statymą (1x, 2x, 3x, 4x, 5x).
Pradžioje parodomos mokėjimo lentelės sumos priklauso nuo tuo metu pasirinkto Daugiklio.
Papildomi laimėjimai pridedami prie laimėjimų, rodomų LAIMĖJIMŲ matuoklyje.
UNIVERSALIEJI simboliai pakeičia visus, išskyrus „BONUS“, simbolius.
Universalieji simboliai pasirodo tik ant 2 ir 4 būgnų.
Visi laimėjimai padauginami iš pasirinkto daugiklio.

„Hold N Spin“ („Spynos“) funkcija




Kai ant gretimų būgnų, pradedant nuo kairiausio, pasirodo 2, 3 arba 4 papildomi simboliai,
aktyvuojama „Hold N Spin“ funkcija.
Laimingi „BONUS“ simboliai virsta spyna, uždengiančia visą būgną, kol baigia veikti „Hold n
Spin“ funkcija.
Kiti būgnai sukami iki 3 kartų.
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Jei dar kartą išsukama SPYNA, „Hold N Spin“ metu būgnai vėl gali būti sukami iki 3 kartų.
Visi vėliau pasirodę PAPILDOMI simboliai būna UŽRAKINTI, iki kol visi 5 būgnai irgi tampa
UŽRAKINTI arba baigia veikti „Hold N Spin“ funkcija.

Kai užsirakina 5 būgnai, pradeda veikti „Break-In Bonus“ („Įsilaužimo“) funkcija.
Papildoma „Break-In“ („Įsilaužimo“) funkcija

















Kai pasirodo 5 PAPILDOMI SIMBOLIAI arba SPYNA, aktyvuojama Papildoma „Break-In“
funkcija
Iš paryškintos eilės išsirinkite duris.
Jas atvėrus pasirodys DEIMANTAS arba SIRENA.
Kai pasirodo DEIMANTAS, lošėjas perkeliamas į aukštesnį lygį.
Kai pasirodo SIRENA, rinktis nebegalima ir pagal lygį, kuriame esate, laimimas tam tikras
Nemokamų lošimų ir Daugiklių skaičius.
Nemokami lošimai lošiami tuo pačiu Daugiklio statymo lygiu, kokiu lošta, kai aktyvuoti Nemokami
lošimai.
Nemokamo lošimo metu vėl gali būti aktyvuojamas Papildomas lošimas.
Papildomi lošimai įtraukiami į eilę ir lošiami po Nemokamų lošimų.
Nemokamų lošimų metu naudojami kitokie būgnai.
Gali būti laimėti 6 Nemokami lošimai x2.
Gali būti laimėti 6 Nemokami lošimai x3.
Gali būti laimėti 7 Nemokami lošimai x4.
Gali būti laimėti 8 Nemokami lošimai x5.
Gali būti laimėti 10 Nemokamų lošimų x6.
Gali būti laimėti 11 Nemokamų lošimų x7.
Gali būti laimėti 12 Nemokamų lošimų x8.

2.409 Žaidimas „Dviguba velnystė“ („Double The Devil“)
Žaidimo taisyklės:















Išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę, kai laimėjimai vienas po kito išsirikiavę ant šalimais
esančių būgnų, pradedant nuo kairiausio būgno.
Laimėjimų srityje laimėjimai rodomi kreditais.
Visi lošimai lošiami 20 mokėjimo eilučių.
Spustelėjus „SUKTI“ arba tarpelio klavišą (tik „Flash“ versijoje) pakartojamas paskutinis statymas.
„Flash“ versijoje tarpelio klavišu galima atlikti sukimus.
Pasirinkite Daugiklio statymo lygį (nuo 1x iki 10x).
Kiekvienoje statymo eilutėje yra po du būdus laimėti. Išmokamas didžiausias eilutės, kurioje yra
vien UNIVERSALIEJI simboliai, laimėjimas ir didžiausias eilutės, kurioje yra vien kitus simbolius
pakeitę UNIVERSALIEJI simboliai, laimėjimas.
Išmokamas tik didžiausias „Scatter“ laimėjimas.
Papildomi laimėjimai pridedami prie laimėjimų, rodomų LAIMĖJIMŲ matuoklyje.
„Scatter“ laimėjimai (jei yra) pridedami prie statymo eilutės laimėjimų, rodomų LAIMĖJIMŲ
matuoklyje.
Raudonas 7 ir Mėlynas 7 gali pakeisti visus, išskyrus „SCATTER“, simbolius ir vienas kitą.
Už penkis natūralius Raudonus 7 mokėjimo eilutėje, kai pasirinktas maksimalus statymo lygis,
apdovanojama Didžiausiu prizu, tačiau šio prizo laimėti nemokamo sukimo metu negalima.
Minimalus statymas: 0,2 EUR.
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Maksimalus statymas: 10 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais
yra 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų).
Tik versijoje mobiliesiems įrenginiams



Bakstelėjus „SUKTI“ pakartojamas paskutinis statymas

Nemokamų sukimų funkcija







Kai 2 arba daugiau „SCATTER“ simbolių vienas šalia kito pasirodo pradedant nuo kairiausio
būgno, aktyvuojama NEMOKAMŲ SUKIMŲ FUNKCIJA.
Kai 3 arba daugiau „SCATTER“ simbolių vienas šalia kito pasirodo pradedant nuo kairiausio
būgno, laimima „SCATTER“ išmoka.
Nemokamų sukimų metu visos išmokos padvigubėja.
Didžiausio prizo laimėti nemokamo sukimo metu negalima.
Nemokami lošimai lošiami tuo pačiu Daugiklio statymo lygiu, kokiu lošta, kai aktyvuoti
Nemokami lošimai.
Nemokamų sukimų metu galima laimėti papildomų nemokamų sukimų.

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):
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Statykite iki 10 kreditų eilutėje. Didžiausias statymas 200 kreditų.

2.410 Žaidimas „Amazonių turtai“ („Fortunes of the Amazons“)
Žaidimo taisyklės:
















Visuomet lošiama visomis 50 eilučių.
Minimalus statymas: 1 EUR.
Maksimalus statymas: 62,5 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais
yra 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų).
Visi pastatyti kreditai padauginami iš kredito vertės.
Išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę, kai laimėjimai vienas po kito išsirikiavę ant šalimais
esančių būgnų, pradedant nuo kairiausio būgno.
Už simbolius išmokama, kai jie pasirodo bet kur ant būgno, išskyrus laimėjimą, pelnytą, kai vieni
simboliai pakeičia kitus, tuomet išmokama kelis kartus.
Pasirinkite kreditus sukimui (50, 100, 150, 200 arba 250).
Pradžioje parodomos mokėjimo lentelės sumos priklauso nuo tuo metu pasirinktų kreditų.
Laimėjimų srityje laimėjimai rodomi kreditais.
Išmokamas tik didžiausias mokėjimo eilutės laimėjimas.
Laimėjimai, pelnomi už skirtingas mokėjimo eilutes, sudedami.
UNIVERSALIEJI simboliai pakeičia visus, išskyrus NEMOKAMŲ SUKIMŲ IR PAPILDOMO
RATO, simbolius.
Papildomi laimėjimai pridedami prie laimėjimų, rodomų LAIMĖJIMŲ matuoklyje.
Funkcijos lošiamos tuo pačiu kreditų sukimui skaičiumi, kokiu lošta, kai jos aktyvuotos.

Lošimo Funkcijos ir Papildomos funkcijos.


Žr. Mokėjimų lentelę.
o Amazonių ugnies funkcija.
o Nemokamų sukimų funkcija.
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o

Papildomas Lunos ratas.

Sukimas



Tik „Flash“ versijoje
o Spustelėjus „SUKTI“ arba tarpelio klavišą pakartojamas paskutinis statymas
Tik versijoje mobiliesiems įrenginiams.
o

Bakstelėjus mygtuką „SUKTI“, pakartojamas paskutinis statymas.
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MOKĖJIMŲ LENTELĖ

NEMOKAMŲ SUKIMŲ FUNKCIJA







Kai Nemokamų sukimų simbolis pasirodo bet kur ant 2, 3 ir 4 būgnų, skiriami 5 NEMOKAMI
SUKIMAI.
Kiekvieno sukimo metu bet kur ant būgnų atsitiktinai pridedamas vienas UNIVERSALUS
simbolis.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu kiekvienas UNIVERSALUSIS simbolis laikosi ant būgnų ir
nesisuka.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu negali būti aktyvuotos NEMOKAMŲ SUKIMŲ, Papildomo
Lunos rato ir Amazonių ugnies funkcijos.
NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu naudojamas kitas būgnų rinkinys. Ant būgnų nepasirodo
Universalieji, NEMOKAMŲ SUKIMŲ ir „Bonus“ simbolių piktogramos.
Laimingi deriniai ant šių būgnų tokie patys kaip ir pagrindiniame lošime.
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PAPILDOMAS LUNOS RATAS





Kai bet kur ant 1, 3 ir 5 būgnų pasirodo 3 Papildomo rato simboliai, aktyvuojama Papildomo Lunos
rato funkcija.
Lošiant papildomo Lunos rato funkcija galima pelnyti Kreditų ir, priklausomai nuo statymo sumos,
Daugiklį.
Papildomas Lunos ratas susideda iš dviejų atskirų ratų, besisukančių vienu metu. Lošiant išoriniu
ratu galima pelnyti kreditų, o vidiniu – daugiklį.
Bendrą lošėjui išmokamą laimėjimą sudaro iš daugiklio, nustatomo pagal pastatytą sumą ir
padauginto iš kreditų. Galimi daugikliai yra x1, x2 ir x3. Galima laimėti 200–5000 kreditų!

AMAZONIŲ UGNIES FUNKCIJA







Amazonių ugnis yra paslaptingoji funkcija, kuri gali būti aktyvuojama po bet kurio sukimo
pagrindiniame lošime.
Kai ji aktyvuojama, lošėjui skiriamas vienas nemokamas sukimas.
Kol būgnai sukasi, bet kur ant jų atsiranda 4 UNIVERSALIEJI simboliai.
Nemokamų sukimų ir Papildomo Lunos rato funkcijos gali būti aktyvuojamos Amazonių ugnies
funkcijos veikimo metu.
Amazonių ugnies funkcijos veikimo metu lošėjui be papildomų laimėjimų dar garantuojamas 0,5x
bendro statymo laimėjimas.
Bet kuri Amazonių ugnies funkcijos veikimo metu aktyvuota funkcija bus iš karto po jos
panaudojama.
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2.411 Žaidimas „Varlės ir musės“ („Frogs‘n Flies“)
Žaidimo taisyklės:





Visi pastatyti kreditai padauginami iš statymo nominalo.
Išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiausio būgno, išskyrus „Scatter“
derinius, kurie išmokami nuo bet kur.
Laimėjimų srityje laimėjimai rodomi kreditais.
1024 būdai laimėti.
Minimalus statymas: 0,4 EUR.




Maksimalus statymas: 20 EUR.
Maksimalus laimėjimas: 2500 EUR.



Tik versijoje mobiliesiems įrenginiams



Bakstelėjus mygtuką „SUKTI“, pakartojamas paskutinis statymas.
Tik „Flash“ versijoje
o Spustelėjus „SUKTI“ arba tarpelio klavišą pakartojamas paskutinis statymas.




o







Pasirinkite Daugiklio statymą (1x, 2x, 3x, 4x, 5x).
Pradžioje parodomos mokėjimo lentelės sumos priklauso nuo tuo metu pasirinkto Daugiklio.
Papildomi laimėjimai pridedami prie laimėjimų, rodomų LAIMĖJIMŲ matuoklyje.
„Scatter“ laimėjimai (jei yra) pridedami prie statymo eilutės laimėjimų, rodomų LAIMĖJIMŲ
matuoklyje.
UNIVERSALIEJI simboliai pakeičia visus, išskyrus „SCATTER“, simbolius.

Papildomi nemokami lošimai






Už 3, 4, arba 5 „SCATTER“ simbolius pelnoma Papildoma nemokamų lošimų funkcija ir
atitinkamai 5, 10, arba 20 Nemokamų lošimų.
Prieš Nemokamą lošimą ant 2, 3 ir 4 būgnų pridedama PAPILDOMŲ UNIVERSALIŲJŲ
SIMBOLIŲ.
Nemokami lošimai lošiami tuo pačiu Daugiklio statymo lygiu, kokiu lošta, kai aktyvuoti Nemokami
lošimai.
Nemokamo lošimo metu vėl gali būti aktyvuojamas Papildomas lošimas.
Nemokamų lošimų metu naudojami kitokie būgnai.

Paveikslėlis Nr. 1

Paveikslėlio Nr. 2
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2.412 Žaidimas „Abrakadabra“ („Abracardabra“)
„Abrakadabra“ tai pokerio stiliaus lošimų automatas, kuriame ant kortų pavaizduoti vaisių simboliai.
Lošimo pradžioje rodomos penkios kortos, o žaidėjas gali „LAIKYTI“ vieną ar daugiau kortą. Spustelėjus
mygtuką „TRAUKTI“, visos nelaikomos kortos dalijamos, iki kol penkios kortos tampa matomomis.
Laimima, kai pasirodo 3, 4 arba 5 vienodos kortos.




Minimalus statymas: 0,02 EUR.
Maksimalus statymas: 25 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais
yra 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų).

Papildomas „Abrakadabra“ laimėjimas
Kai pasirodo 3 arba daugiau „BONUS“ kortų, laimimas papildomas „Abrakadabra“ laimėjimas.
Už tris „BONUS“ simbolio kortas išmokami visi papildomi laimėjimai X1.
Už keturias „BONUS“ simbolio kortas išmokami visi papildomi laimėjimai X2.
Už penkias „BONUS“ simbolio kortas išmokami visi papildomi laimėjimai X10.
Nuo stalo nuimamos visos kortos, išdalijamos 17 kortų, užpildomos 5 viršutinės kortų pozicijos ir 12
žemiau esančių kortų pozicijų.
Išmokami laimėjimai ir pašalinamos laimingos kortos. Tada kortos išmaišomos ir jomis užpildomos
laisvos pozicijos. Naujos kortos dalijamos, kol Likusių kortų skaičiuoklis parodo nulį, ir vėl taip pat
išmokami laimėjimai. Kai nebelieka galimų laimėjimų, papildomas lošimas baigiasi.
Jei Papildomo lošimo metu pasirodo 3 „BONUS“ kortos, daugiklis padidėja X1, ir dar X1 už kiekvieną
matomą papildomą „BONUS“ kortą. Daugikliai taikomi tik tiems laimėjimams, kurie pelnomi pašalinus
„BONUS“ kortas.
Magiška kepurė
Atsitiktiniu metu parodoma Burtininko kepurė, iš kurios pasirodo naujų kortų. Šios kortos pakeičia kitas
ir gali sudaryti laimingą derinį. Kol vyksta papildomas „Abrakadabra“ lošimas, Magiškos kepurės
lošimas negalimas.
Žaidimo taisyklės:
Laimėjimai išmokami pagal mokėjimų lentelę.
Tik pozicijos, kuriose yra laimingi simboliai, skaičiuojamos nustatant to simbolio laimėjimą.
Kaip žaisti?
1. Norėdami nustatyti statymo sumą, atitinkamai spustelėkite „PADIDINTI STATYMĄ“ arba
„SUMAŽINTI STATYMĄ“ mygtukus.
2. Spustelėkite mygtuką „DALINTI“.
3. Bakstelėkite kortas, kurių norite rankoje.
4. Spustelėkite „TRAUKTI“.
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PAGRINDINIAI MYGTUKAI LOŠIMO EKRANE:

DALINTI

Išdalina kortas

TRAUKTI

Pašalinamos nelaikomos
kortos ir ištraukiamos naujos,
kuriomis užpildomos
atlaisvintos pozicijos.

AUTOMATINIS
LAIKYMAS

Įjungia arba išjungia
automatinį kortų laikymą

PADIDINTI STATYMĄ/
SUMAŽINTI
STATYMĄ
NUSTATYMAI

Atitinkamai pakeičia statymo
sumą.
Kasos, informacijos, įžanginio
ekrano, apie ir atgal
pasirinkimai

NUTILDYTI MUZIKĄ

Nutildo tik lošimo muziką.

NUTILDYTI

Nutildo visus lošimo garso
efektus. Matomas lošimo
ekrane.
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MYGTUKAI NUSTATYMŲ PUSLAPYJE:

KASA

INFORMACIJA

ĮŽANGINIS EKRANAS (prieiga prie meniu)

ATGAL (sugrįžtama atgal į lošimą)

APIE (parodoma žaidimo versija)
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2.413 Žaidimas „Ambasadorius“ („Ambassador“)
„Ambasadorius“ („Ambassador“) tai 4 būgnų lošimo automatas su Supermatuoklio lošimu. Lošime yra
viena mokėjimo eilutė. Laimėjimai išmokami už 1, 2, 3 arba 4 vienodus simbolius, išsirikiavusius iš kairės
į dešinę arba iš dešinės į kairę, išskyrus tam tikrus simbolius, nurodytus lošimo mokėjimų lentelėje.
Būgnų lošimo laimėjimų sumą galima statyti Lošime, norėdami pervesti laimėjimų sumą į Supermatuoklį
ir lošti jo lošime, spustelėkite „SUKTI“.




Minimalus statymas: 0,01 EUR.
Maksimalus statymas: 25 EUR..
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais
yra 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų).

Lošimas Supermatuokliu
Lošdami 5 monetomis žaidimo metu galite lošti Supermatuokliu. Tam atlikti spustelėkite mygtuką
„SUKTI“. Taip laimėjimų suma bus pervesta į Supermatuoklį. Lošimo Supermatuokliu metu statymo
sumos pakeisti negalima.
Lošimo Supermatuokliu metu statymo suma yra 10 monetų.
Laimėjimų sumą galite pasiimti bet kada spustelėdami „ATSIIMTI“. Jūsų likutis atnaujinamas ir esate
sugrąžinamas į lošimą būgnais. Laimėjimus automatiškai gausite, jei Supermatuoklio vertė pasiekia 5000
arba daugiau.
Lošimas
Būgnų ir Ambasadoriaus rato laimėjimus galite statyti lošdami vienu iš 12 būgnų. Pasirinkite iš keturių
pasirinkimų spustelėdami atitinkamą paveikslėlį arba spustelėdami mygtuką „LOŠTI“, kai norimas
pasirinkimas yra paryškintas.
Pasirinkimai:
Raudona: Jei būgnas sustoja ties raudonu skaičiumi, laimėjimas padvigubinamas;
Mėlyna: Jei būgnas sustoja ties mėlynu skaičiumi, laimėjimas padvigubinamas;
X3: Jei būgnas sustoja ties skaičiais 2, 5, 7 arba 11, laimėjimas patrigubinamas;
X4: Jei būgnas sustoja ties skaičiumi 1, 7 arba 12, laimėjimas keturgubinamas.
Papildoma Ambasadoriaus rato funkcija
Kai bet kurių 3 arba 4 vienodų ŽVAIGŽDĖS simbolių laimėjimas matomas ant būgnų, aktyvuojama
papildoma Ambasadoriaus rato funkcija.
Ambasadoriaus ratas sudarytas iš 10 dalių. Priklausomai nuo statymo sumos, tam tikras skaičius dalių yra
paryškintas ir šios dalys sukasi aplink ratą.
Jei ratas sustoja, kai paryškinta „x1000“ dalis, pelnomas 1000 monetų laimėjimas.
Jei nepelnomas joks laimėjimas, pelnomas ŽVAIGŽDĖS simbolio laimėjimas.
Papildomas Vaisių laimėjimas
Pelnyti papildomą Vaisių laimėjimą galima tik 5 monetų ir Supermatuoklio lošimų metu.
Kai pelnomi 4 vienodi laimėjimai, atitinkamo vaisiaus simbolis paryškinamas.
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Kai visi vaisiai paryškinti, pelnomas 5000 monetų laimėjimas.
Papildomas Vaisių laimėjimas negali būti statomas.

Laimėjimai išmokami pagal mokėjimų lentelę
Visi laimėjimai dauginami iš monetos vertės;
Išmokamas didžiausio laimingo derinio laimėjimas;
Vienu metu pelnyti laimėjimai sudedami;
Tik pozicijos, kuriose yra laimingi simboliai, skaičiuojamos nustatant to simbolio laimėjimą;
Už 4 vienodus laimėjimus išmokama tik vieną kartą.
Kaip žaisti?
1. Norėdami nustatyti statymo sumą, atitinkamai spustelėkite „PADIDINTI STATYMĄ“ arba
„SUMAŽINTI STATYMĄ“ mygtukus.
2. Spustelėkite mygtuką „SUKTI“.

PAGRINDINIAI MYGTUKAI LOŠIMO EKRANE:
SUKTI

Suka būgnus.

PADIDINTI/SUMAŽINTI

Atitinkamai pakeičia statymo
sumą.

MONETOS

Monetų skaičiaus vienam
lošimui pasirinkimas.

LOŠTI

Lošimo funkcijos
pasirinkimas.

NUSTATYMAI

Kasos, informacijos, įžanginio
ekrano,
apie
ir
atgal
pasirinkimai.
Nutildo visus lošimo garso
efektus. Matomas lošimo
ekrane.

NUTILDYTI
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MYGTUKAI NUSTATYMŲ PUSLAPYJE:

KASA

INFORMACIJA: Prieiga prie informacijos apie išmokas už laimingų simbolių derinius ir prie žaidimo
taisyklių.

ĮŽANGINIS EKRANAS: Prieiga prie meniu

ATGAL:

Sugrįžtama atgal į lošimą

2.414 Žaidimas „Angelo prisilietimas“ („Angel‘s Touch“)
„Angelo prisilietimas“ („Angel‘s Touch“) yra 5 būgnų lošimo automatas su Nemokamais lošimais ir
Papildomomis funkcijomis. Įprasto lošimo metu tikslas yra surinkti laimingą simbolių derinį bet kurioje iš
40 eilučių. Išmokos suma priklauso nuo statytų monetų skaičiaus ir surinkto laimingo simbolių derinio.




Minimalus statymas: 0,5 EUR.
Maksimalus statymas: 5 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais
yra 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų).

Papildomas Angelo prisilietimo laimėjimas
Suteikiamas, kai pasirodo 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių
Ekrane pasirodo 8 pasirinkimai – debesėliai, už kurių gali būti:
x2, x3 arba x5 daugiklis – didžiausias, 20x, daugiklis.
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Jei atidengiama tiek Arfos piktograma, tiek Varpelio, jos abi nemokamų lošimų metu bus
universalios.
Kai atidengiamos 2 velnio piktogramos, daugiau rinktis nebegalima.
Suteikiami 8 Nemokami žaidimai su jiems taikomais daugikliais ir universaliaisiais simboliais
Nemokami lošimai lošiami tuo pačiu eilutės statymu, kokiu lošta, kai aktyvuoti Nemokami lošimai
Papildoma Angelo prisilietimo funkcija gali būti aktyvuojama pakartotinai. Kai užbaigiami esami
Nemokami lošimai, bus rodoma Papildoma Angelo prisilietimo funkcija su naujais daugikliais ir
universaliaisiais simboliais
Žaidimo taisyklės
50 monetų lošiama 40 eilučių.
Laimėjimai išmokami pagal mokėjimų lentelę.
Visi laimėjimai padauginami iš eilutės statymo.
Išmokamas didžiausio laimingo derinio laimėjimas.
Vienu metu pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi laimėjimai, išskyrus „Scatter“, įvyksta pasirinktose eilutėse.
„Scatter“ laimėjimai padauginami iš bendros statytos sumos.
„Scatter“ laimėjimai pridedami prie mokėjimo eilučių laimėjimų.
Visi laimingi deriniai, išskyrus „Scatter“ derinius, prasideda nuo kairiausio būgno, yra išdėstyti ant vienas
šalia kito esančių būgnų ir už juos išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę.
UNIVERSALIEJI simboliai pakeičia visus, išskyrus „SCATTER“, simbolius.
Universalusis Auksinio varpelio simbolis ir universalus Auksinės Arfos simbolis pasirodo tik Nemokamų
lošimų metu.
Kaip lošti?
1. Pasirinkite STATYMĄ.
2. Spustelėkite SUKTI.
PAGRINDINIAI MYGTUKAI LOŠIMO EKRANE:

SUKTI (suka būgnus)

STOP (sustabdo būgnus)
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ĮŽANGINIS EKRANAS (prieiga prie meniu)

NUSTATYMAI

Statymas:

Atitinkamai pakeičia statymo sumą. Mygtukais „DAUGIAU“ arba „MAŽIAU“
didinamas arba mažinimas STATYMAS. Mygtuku „Maksimalus statymas“
pasirenkama maksimalaus statymo suma.

MYGTUKAI NUSTATYMŲ PUSLAPYJE:

EILUTĖS:

Eilutės negali būti keičiamos. Lošiama 40 fiksuotų eilučių.

STATYMAS:

Norėdami pasirinkti STATYMO sumą, slinkite slankiklį į kairę arba dešinę.

INFORMACIJA:

Prieiga prie informacijos apie išmokas už laimingų simbolių derinius ir prie
žaidimo taisyklių.

NUTILDYTI:

Nutildo visus garso efektus lošime

2.415 Žaidimas „Didieji sūkiai“ („Big Spinner“)
„Didieji sūkiai“ („Big Spinner“) tai 3 būgnų lošimo automatas su supermatuoklio lošimu. Lošime yra 1–5
mokėjimo eilutės. Laimėjimai pelnomi už 3 vienodus simbolius iš kairės į dešinę ir 2x arba 3x rato simbolio
laimėjimus, lošiant supermatuokliu. Norint laimėti, reikia aktyvioje mokėjimo eilutėje surinkti 3 vienodus
simbolius.
Būgnų žaidime, norint padvigubinti laimėjimą, galima jį statyti ant raudonos arba juodos. Kitu atveju,
spustelėkite „SUKTI“ ir perveskite laimėjimą į supermatuoklį, kuriuo galima laimėti 10 000.
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Jei pagrindiniame žaidime laimima 5001 arba daugiau monetų, laimėjimo statyti arba juo lošti
supermatuoklio lošime negalima.
Kiekvienas lošimas kainuoja 2x pasirinktos monetos vertės, padaugintos iš pasirinktų mokėjimo eilučių
skaičiaus.
Žaidimo taisyklės:
Laimėjimai išmokami pagal mokėjimų lentelę.
Visi laimėjimai dauginami iš monetos vertės.
Išmokamas didžiausio laimingo derinio laimėjimas.
Vienu metu pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi laimingi deriniai prasideda nuo kairiausio būgno, yra išdėstyti ant vienas šalia kito esančių būgnų ir
už juos išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę.
Tik pozicijos, kuriose yra laimingi simboliai, skaičiuojamos nustatant to simbolio laimėjimą.
Už 3 vienodus laimėjimus išmokama tik vieną kartą.
Minimalus statymas: 0,02 EUR. Maksimalus statymas: 50 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais yra 1
000 000 Eur (vienas milijonas eurų).
Lošimas supermatuokliu
Kai lošiant būgnais pelnomas laimėjimas (ir žaidžiant tik 5 eilutėmis), spustelėjus mygtuką SUKTI,
laimėjimą galima perversti į supermatuoklį. Lošimo supermatuokliu metu statymo suma yra fiksuota – 20
monetų.
Rato simboliai yra aktyvūs ir už bet kuriuos 2 simbolius pelnomas Papildomo rato sukimas, kuriuo galima
laimėti 60–10 000 kreditų.
Kai matomi bet kurie 3 rato simboliai, pelnomi 3 Papildomo rato sukimai, o už 3 rato simbolius mokėjimo
eilutėje apdovanojama 10 000 kreditų.
Supermatuokliu pelnyti laimėjimai negali būti statomi raudonajame arba juodajame lošime. Laimėjimų
sumą galite pasiimti bet kada spustelėdami „ATSIIMTI“. Laimėjimas bus pridedamas prie jūsų likučio ir
baigsis lošimas supermatuokliu.
Kaip lošti?
1. Pasirinkite statymo sumą ją reguliuodami mygtukais „STATYMAS +“ ir „STATYMAS -“ arba,
norėdami pasirinkti 5 eilutes ir lošti, spustelėkite „MAKSIMALUS STATYMAS“
2.Spustelėkite mygtuką „SUKTI“

PAGRINDINIAI MYGTUKAI LOŠIMO EKRANE:

38

SUKTI:

STATYMAS + ir
STATYMAS -

EILUTĖS:

NUSTATYMAI:

NUTILDYTI:

MAKSIMALUS
STATYMAS:

PERVESTI:

Suka būgnus

Atitinkamai pakeičia statymo
sumą. Kiekviena mokėjimo
eilutė kainuoja
2x monetos vertės.

Pasirinkite mokėjimo eilučių
skaičių

Kasos, informacijos, įžanginio
ekrano, apie ir atgal
pasirinkimai
Nutildo visus lošimo garso
efektus. Matomas lošimo
ekrane.
Parenka didžiausią įmanomą
eilučių skaičių ir paleidžia
vieną lošimą.

Perveda supermatuoklio
laimėjimus į būgnų lošimą,
kur laimėjimai gali būti
statomi „Dvigubai arba nieko“
būdu.
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ATSIIMTI:

Laimėjimai pridedami prie
vidurkio
lošimo supermatuokliu metu.

2.416 Žaidimas „Futbolininko lapino laimėjimai“ („Foxin‘ Wins Football Fever“)
„Futbolininko lapino laimėjimai“ („Foxin‘ Wins Football Fever“) tai 5 būgnų lošimo automatas su
Nemokamų žaidimų funkcija, Atsitiktiniu papildomu laimėjimu ir Superstatymu didesniems laimėjimams.
Įprasto lošimo metu tikslas yra surinkti laimingą simbolių derinį bet kurioje iš 25 eilučių. Išmokos suma
priklauso nuo statytų monetų skaičiaus ir surinkto laimingo simbolių derinio.
Žaidimo taisyklės
Lošiama 25 eilučių.
Minimalus statymas: 0,25 EUR.
Maksimalus statymas: 625 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais yra 1
000 000 Eur (vienas milijonas eurų).
Laimėjimai išmokami pagal mokėjimų lentelę.
Mokėjimo eilučių laimėjimai padauginami iš mokėjimo eilutėje pastatytos sumos.
„Scatter“ laimėjimai padauginami iš bendros pastatytos sumos (išskyrus SUPERSTATYMUS).
„Scatter“ laimėjimai pridedami prie mokėjimo eilučių laimėjimų.
Aukščiausias laimėjimas galimas tik kiekvienoje pasirinktoje mokėjimo eilutėje.
Laimėjimai, pelnomi už skirtingas mokėjimo eilutes, sudedami.
Visi laimėjimai, išskyrus „Scatter“ AUKSO PUODO simbolių laimėjimus, įvyksta pasirinktose eilutėse.
Išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiausio būgno, išskyrus „Scatter“ derinių
laimėjimus, kurie išmokami nuo bet kur.
LAPĖS simboliai pakeičia visus, išskyrus „Scatter“ AUKSO PUODO, simbolius.
Bet kurio sukimo metu, lapiukas būgne gali pakeisti simbolį UNIVERSALIUOJU.
SUPERLOŠIMAS
Superlošimas yra PAPILDOMAS LOŠIMAS, kurio nustatymus galima reguliuoti šone būgnų esančiu
valdikliu.
Superlošimas išjungtas (25 monetos): Lapiukas 3 būgne.
Superlošimas 1 (35 monetos): Lapiukai 2, 3 ir 4 būgnuose.
Superlošimas 2 (50 monetų): Lapiukai 1, 2, 3, 4 ir 5 būgnuose.
NEMOKAMŲ LOŠIMŲ FUNKCIJA
Kai pasirodo 3 arba daugiau aukso puodo simbolių, pelnomi 10 Nemokamų lošimų.
Nemokamų lošimų metu dažniau pasirodo lapiukai.
Nemokamų lošimų metu visi laimėjimai padvigubinami.
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Nemokamų lošimų funkciją galima aktyvuoti daugiau nei 1 kartą.
Nemokami lošimai lošiami tais pačiais eilutės ir statymo nustatymais, kokiais lošta, kai aktyvuoti
Nemokami lošimai.
Nemokamų lošimų laimėjimai pridedami prie mokėjimo eilutės ir „Scatter“ laimėjimų.
ATSITIKTINIS PAPILDOMAS ŽAIDIMAS
Atsitiktinis papildomas žaidimas gali būti suteikiamas po bet kurio mokamo sukimo.
Laukite, kol pasirodys „Lapės lobiai“ arba „Gnomo krata“ ir jums bus skiriami parodyti laimėjimai.
„Gnomo kratos“ metu laimima tik tuomet, jei gnomas pagaunamas.
Visi laimėjimai išmokami taip, kaip parodyta, nuo 2x iki 50x bendros statymo sumos (išskyrus
Superstatymą).
Jei atsitiktinis papildomas laimėjimas pelnomas tuo pat metu kaip ir nemokamo žaidimo funkcija, tuomet
suteikiama tik nemokamo žaidimo funkcija.
Kaip lošti?
1. Pasirinkite „STATYMĄ“.
2. Spustelėkite „SUKTI“.
PAGRINDINIAI MYGTUKAI LOŠIMO EKRANE:

SUKTI (suka būgnus)

STOP (sustabdo būgnus)

ĮŽANGINIS EKRANAS (meniu)

NUSTATYMAI

41

TĘSTI (kai nemokamų žaidimų metu pasirodo šis mygtukas, lošėjas gali pereiti prie kito nemokamo
žaidimo)

STATYMAS: Atitinkamai pakeičia statymo sumą. Mygtukais „DAUGIAU“ arba „MAŽIAU“ didinamas
arba mažinimas STATYMAS. Mygtuku „Maksimalus statymas“ pasirenkama maksimalaus statymo suma
MYGTUKAI NUSTATYMŲ PUSLAPYJE:

EILUTĖS:

Lošiama 25 fiksuotų eilučių.

STATYMAS: Atitinkamai pakeičia statymo sumą. „DAUGIAU“ („MAŽIAU“) mygtuku didinamas
(mažinimas) STATYMAS.

INFORMACIJA: Prieiga prie informacijos apie išmokas už laimingų simbolių derinius ir prie žaidimo
taisyklių.

NUTILDYTI: Nutildo visus lošimo garso efektus.

2.417 Žaidimas „Žaibo raitelis“ („Lightning Horsemen“)
„Žaibo raitelis“ („Lightning Horsemen“) tai 40 statymų, 40 eilučių 5 būgnų lošimo automatas su
papildomomis funkcijomis, Pakartotinio žaibo sukimo ir Pakartotine „Flippin“ funkcijomis, kurių metu
galima laimėti Didįjį žaibo laimėjimą. Įprasto lošimo metu tikslas yra surinkti laimingą vienodų simbolių
derinį ant bent 1 ir 2 būgnų. Išmokos suma priklauso nuo statytų monetų skaičiaus ir surinkto laimingo
simbolių derinio. Laimėjimų srityje laimėjimai rodomi kreditais.
Visuomet lošiama 40 kreditų, 40 eilučių.
Minimalus statymas: 0,4 EUR.
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Maksimalus statymas: 50 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais yra 1
000 000 Eur (vienas milijonas eurų).
Sukimui galima naudoti tarpelio klavišą.
Pasirinkite „Kredito vertė“ (Statymo daugiklis) x 40 statymo sumos eilutėms.
Mokėjimo lentelėje nurodytos sumos fiksuotos, o laimėjimai dauginami iš Statymo daugiklio.
Pakartotinių žaibo sukimų ir Pakartotinės „Flippin‘“ funkcijos laimėjimai pridedami prie laimėjimų,
rodomų LAIMĖJIMŲ matuoklyje.
Žaidimo taisyklės
PAKARTOTINIS ŽAIBO SUKIMAS









Kai pasirodo 6, 7, 8, 9,10,11,12 arba 13 žaibų, aktyvuojamas Pakartotinis žaibo sukimas.
Suteikiami 3 pirmi sukimai.
Kol būgnai sukasi pakartotinai, funkciją aktyvavę žaibo simboliai sulaikomi savo pozicijose.
Visos kitos pozicijos, kur nėra žaibų, suksis.
Po to pasirodę žaibo simboliai irgi sulaikomi ir vėl suteikiami 3 pakartotiniai sukimai.
Pasibaigus pakartotiniams sukimams, žaibo simboliai virsta laimėjimais.
Pakartotinio žaibo sukimų metu laimėjimai iš mokėjimų lentelės neskiriami.
Lošėjui skiriami visi matomi laimėjimai.

PAKARTOTINĖ „FLIPPIN“ FUNKCIJA






Pakartotinio žaibo sukimo metu surinkus 15 žaibų aktyvuojama Pakartotinė „Flippin‘“ funkcija.
Visi žaibai vėl virsta laimėjimais!
Kiekvienoje pozicijoje garantuojamas laimėjimas.
Lošėjui skiriami visi matomi laimėjimai.

Didysis žaibo laimėjimas
Didžiuosius laimėjimus galima laimėti atsitiktinai, Pakartotinio žaibo sukimo ARBA Pakartotinės
papildomos „Flippin’“ funkcijos pabaigoje.







Didieji laimėjimai fiksuoti, neprogresyvūs ir nėra dauginami iš statymo daugiklio.
Didesniais statymo daugikliais padidinama tikimybė laimėti Didįjį laimėjimą arba padidinami
Didieji laimėjimai.
Pakartotinio žaibo sukimo arba Pakartotinės „Flippin’“ papildomos funkcijos pabaigoje žaibo
simboliams pavirtus „Mini“ („Mažą“), „Minor“ („Nedidelį“), „Major“ („Didesnį“) arba „Grand“
(„Didįjį“) simboliais skiriami Didieji laimėjimai.
Vienos Papildomos funkcijos metu „Mini“, „Minor“ ir „Major“ laimėjimus galima laimėti
daugiau nei vieną kartą.
Kiekvienos Papildomos funkcijos metu „Grand“ didysis laimėjimas gali būti laimimas tik vieną
kartą.
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TAISYKLĖS



tai UNIVERSALUS simbolis, pakeičiantis visus, išskyrus „SCATTER“ simbolius

.











40 statymų lošiama 40 eilutėmis.
Laimėjimai apskaičiuojami pagal Mokėjimų lentelę.
Mokėjimų eilutės laimėjimai padauginami iš statymo daugiklio.
Visi laimingi deriniai, išskyrus „Scatter“ žaibo derinius, prasideda nuo kairiausio būgno, yra
išdėstyti ant vienas šalia kito esančių būgnų ir už juos išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę.
Aukščiausias laimėjimas galimas tik kiekvienoje pasirinktoje mokėjimo eilutėje.
Laimėjimai, pelnomi už skirtingas mokėjimo eilutes, sudedami.
Visi laimėjimai, išskyrus „Scatter“, tik pasirinktose mokėjimo eilutėse
Pakartotinio žaibo sukimo ir Pakartotinė „Flippin‘“ funkcijos lošiamos tais pačiais eilutės ir
statymo nustatymais, kokiais lošta, kai jos aktyvuotos.
Pakartotinio žaibo sukimo ir Pakartotinė papildomos „Flippin‘“ funkcijos negali būti vėl
aktyvuojamos.
Visi simboliai, išskyrus „Scatter“ Pakartotinio žaibo simbolius, sukimo metu yra neaktyvūs.

Kaip lošti?
1. Pasirinkite „STATYMĄ“.
2. Spustelėkite „SUKTI“

STATYMAS: Norimą statymo sumą galite nusistatyti naudodami
(DAUGIAU) ir (MAŽIAU) mygtukus. Maksimalaus statymo mygtuku (monetos piktograma) automatiškai
parenkamas maksimalus statymas.

SUKTI (Suka būgnus)

44

STOP (skirtas iš karto sustabdyti būgnui ir galutiniam rezultatui pamatyti)

TĘSTI (kai Pakartotinio žaibo sukimo ir pakartotinė „Flippin‘“ funkcijos metu pasirodo šis mygtukas,
lošėjas gali iš karto pereiti prie kito pakartotinio sukimo)

MYGTUKAI NUSTATYMŲ PUSLAPYJE:

EILUTĖS: Lošiama 40 fiksuotų eilučių.

Statymas: Atitinkamai pakeičia statymo sumą. „DAUGIAU“ („MAŽIAU“) mygtuku didinamas
(mažinimas) STATYMAS.

INFORMACIJA: Prieiga prie informacijos apie išmokas už laimingų simbolių derinius ir prie žaidimo
taisyklių.

NUTILDYTI: Nutildo visus lošimo garso efektus.
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2.418 Žaidimas „Olimpo griaustinis“ („Olympus Thunder“)
„Olimpo griaustinis“ („Olympus Thunder“) tai 5 būgnų lošimo automatas su PAPILDOMA FUNKCIJA
didesniems laimėjimams. Įprasto lošimo metu tikslas yra surinkti laimingą simbolių derinį bet kurioje iš 20
eilučių. Išmokos suma priklauso nuo pasirinkto statymo vertės ir surinkto laimingo simbolių derinio.
Minimalus statymas: 0,2 EUR.
Maksimalus statymas: 100 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais yra 1
000 000 Eur (vienas milijonas eurų).
Pakartotiniai Dzeuso sukimai
Kai ant 3 būgno pasirodo Dzeuso simbolis, suteikiami 3 pakartotiniai sukimai.
Pakartotinių sukimų metu visi ant 3 būgno esantys simboliai tampa universaliaisiais.
Pakartotinių sukimų aktyvuoti dar kartą negalima.
Pakartotiniai sukimai lošiami tais pačiais mokėjimo eilutės ir statymo nustatymais, kokiais lošta, kai
aktyvuoti Pakartotiniai sukimai.
Papildoma Olimpo funkcija
Kai 3 „Bonus“ simboliai pasirodo ant 2, 3 ir 4 būgnų, pelnoma Papildoma Olimpo funkcija.
Papildomos Olimpo funkcijos veikimo metu lošėjas renkasi monetas, iki kol surenkami 3 vienodi
laimėjimai.
Galima laimėti vieną iš šių Papildomos Olimpo funkcijos laimėjimų:
 5 nemokamai žaidimai su 2x daugikliu
 7 nemokamai žaidimai su 2x daugikliu
 10 nemokamų žaidimų su 2x daugikliu
 15 nemokamų žaidimų su 2x daugikliu
 20 nemokamų žaidimų su 3x daugikliu
Pakartotiniai Dzeuso sukimai gali būti skiriami papildomos Olimpo funkcijos veikimo metu.
Papildoma Olimpo funkcija gali būti vėl aktyvuojama, kai turimas toks pat Nemokamų lošimų skaičius ir
daugiklis, kuriais buvo lošiama, kai funkcija aktyvuota pirmą kartą.
Nemokami lošimai lošiami tais pačiais mokėjimo eilutės ir statymo nustatymais, kokiais lošta, kai aktyvuoti
Nemokami lošimai.
Žaidimo taisyklės:
Lošiama 20 eilučių 20 monetų.
Laimėjimai išmokami pagal mokėjimų lentelę.
Mokėjimo eilutės laimėjimai padauginami iš bendros statytos sumos.
Aukščiausias laimėjimas galimas tik kiekvienoje pasirinktoje mokėjimo eilutėje.
Laimėjimai, pelnomi už skirtingas mokėjimo eilutes, sudedami.
Išmokama iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiausio būgno, išskyrus „BONUS“ derinių laimėjimus, kurie
išmokami nuo bet kur.
UNIVERSALIEJI simboliai pakeičia visus, išskyrus „BONUS“, simbolius.
BONUS simboliai pasirodo tik ant 2, 3 ir 4 būgnų.

Kaip lošti?
1. Pasirinkite STATYMĄ;
2. Spustelėkite „SUKTI“.

PAGRINDINIAI MYGTUKAI LOŠIMO EKRANE:

SUKTI (suka būgnus).

SUSTABDYTI (sustabdo būgnus).

Tęsti (kai nemokamų žaidimų metu pasirodo šis mygtukas, lošėjas gali pereiti prie kito nemokamo žaidimo)

ĮŽANGINIS EKRANAS (prieiga prie meniu).

NUSTATYMAI

STATYMAS (Atitinkamai pakeičia statymo sumą. DAUGIAU arba MAŽIAU mygtukais didinamas arba
mažinimas STATYMAS)

MYGTUKAI NUSTATYMŲ PUSLAPYJE:
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EILUTĖS: Eilutės negali būti keičiamos. Lošiama 20 fiksuotų eilučių.

Statymas: Norėdami pasirinkti STATYMO sumą, slinkite slankiklį į kairę arba dešinę.

INFORMACIJA: Prieiga prie informacijos apie išmokas už laimingų simbolių derinius ir prie žaidimo
taisyklių.

NUTILDYTI: Nutildo visus lošimo garso efektus.

2.419 Žaidimas „Saulėtekis Savanoje“ („Savannah Sunrise“)
„Saulėtekis Savanoje“ („Savannah Sunrise“) tai 5 būgnų lošimo automatas su Nemokamų lošimų funkcija.

Įprasto lošimo metu tikslas yra surinkti laimingą simbolių derinį bet kuriuo iš 243 būdų. Išmokos suma
priklauso nuo statytų monetų skaičiaus ir surinkto laimingo simbolių derinio.
Minimalus statymas: 0,25 EUR.
Maksimalus statymas: 250 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais yra 1
000 000 Eur (vienas milijonas eurų).
Funkcijos taisyklės
Kai 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių pasirodo ant būgnų iš kairės į dešinę, skiriama 20 Nemokamų lošimų.
Jei tik ant 2 būgno Universalusis simbolis pakeičia kitą, laimėjimas padauginamas iš 3.
Jei tik ant 4 būgno Universalusis simbolis pakeičia kitą, laimėjimas padauginamas iš 5.
Jei ir ant 2, ir 4 būgnų Universalusis simbolis pakeičia kitą, laimėjimas padauginamas iš 15.
Nemokamų lošimų metu vėl gali būti aktyvuojami Nemokami lošimai.
Nemokami lošimai lošiami tais pačiais būgnais ir monetos verte, kokiais lošta, kai aktyvuoti Nemokami
lošimai.
Nemokamų lošimų laimėjimai pridedami prie „Scatter“ laimėjimų ir pagrindinio lošimo laimėjimų.
Žaidimo taisyklės
25 monetomis lošiama 243 būdų.
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Laimėjimai išmokami pagal mokėjimų lentelę.
Visi laimėjimai dauginami iš monetos vertės.
„Scatter“ laimėjimai padauginami iš bendros statytos sumos.
„Scatter“ laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo.
Išmokamas didžiausio laimingo derinio laimėjimas.
Laimingi deriniai gali pasirodyti bet kur ant būgnų.
Kiekvienas simbolis gali būti priskirtas tik vienam laimingam deriniui.
Tik pozicijos, kuriose yra laimingi simboliai, skaičiuojamos nustatant to simbolio laimėjimą.
Visi laimingi deriniai prasideda nuo kairiausio būgno, yra išdėstyti ant vienas šalia kito esančių būgnų ir už
juos išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę. Tas pats taikoma ir „Scatter“ laimėjimams.
Universalieji simboliai pasirodo ant 2 ir 4 būgnų ir gali pakeisti visus, išskyrus „Scatter“ simbolius.

Kaip lošti?
1. Pasirinkite „STATYMĄ“.
2. Spustelėkite „SUKTI“.

PAGRINDINIAI MYGTUKAI LOŠIMO EKRANE:

SUKTI (suka būgnus).

ĮŽANGINIS EKRANAS (prieiga prie meniu)

NUSTATYMAI:
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MYGTUKAI NUSTATYMŲ PUSLAPYJE:

EILUTĖS:

243 fiksuoti būdai laimėti.

STATYMAS: Atitinkamai pakeičia statymo sumą eilutei. „DAUGIAU“ („MAŽIAU“) mygtuku
didinamas (mažinimas) STATYMAS.

INFORMACIJA: Prieiga prie informacijos apie išmokas už laimingų simbolių derinius ir prie žaidimo
taisyklių.

NUTILDYTI: Nutildo visus lošimo garso efektus.
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2.420 Žaidimas „Kaukė“ („The Mask“)
„Kaukė“ („The Mask“) tai 5 būgnų lošimo automatas su Nemokamų lošimų funkcija didesniems
laimėjimams. Įprasto lošimo metu tikslas yra surinkti laimingą simbolių derinį bet kurioje iš 20 eilučių.
Išmokos suma priklauso nuo statytų monetų skaičiaus ir surinkto laimingo simbolių derinio.
Minimalus statymas: 0,1 EUR.
Maksimalus statymas: 50 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais yra 1
000 000 Eur (vienas milijonas eurų).
Funkcijos taisyklės:
ŽADINTUVO funkcija
ŽADINTUVAS pasirodo ir šokinėja aplink būgną.
PLAKTUKAS sudaužo ŽADINTUVĄ atsitiktinėje vietoje, kurioje ant būgnų paliekamas 2x2
UNIVERSALIŲJŲ simbolių kvadratas.
UNIVERSALIŲJŲ KVADRATAS perdengia visus jo pozicijose pasirodančius simbolius.
SUKTUKO funkcija
Ekrane pasirodo KAUKĖ ir pavirsta į ant būgnų besisukantį, pirmyn ir atgal judantį VIESULĄ.
VIESULAS atsitiktinai paverčia visus TINOS, MAILO, PINIGŲ MAIŠŲ, KEPURĖS, TŪZO,
KARALIAUS, KARALIENĖS, VALETO ir DEŠIMTUKO simbolius į UNIVERSALIUOSIUS ant
pasirinktų būgnų.
Vieno pavertimo metu simboliai virsta į UNIVERSALIUOSIUS ant 1, 2 arba 3 būgnų.
SIGNALO funkcija
Pasirodo KAUKĖ ir paspaudžia SIGNALĄ.
Pasirinkti simboliai SIGNALU paverčiami į UNIVERSALIUOSIUS.
Vieno pavertimo metu simboliai virsta į UNIVERSALIUOSIUS ant 1, 2, 3 arba 4 būgnų.
UŽDENGTIES IR ATIDENGTIES funkcija
MAILAS atsitiktinę būgnų vietą uždengia 3x3 kvadratu.
Visi uždengti STENLIO simboliai virsta į UNIVERSALIUOSIUS.
PAPILDOMI NEMOKAMI LOŠIMAI
Už 3, 4, arba 5 „SCATTER BONUS“ simbolius atitinkamai skiriama 10, 15, arba 25 Nemokamų lošimų
Nemokamų lošimų metu VISI UNIVERSALIEJI simboliai atsitiktinai padauginami iš 2, 3, 4 arba 5.
Nemokamų lošimų metu ATSITIKTINĖS UNIVERSALIŲJŲ FUNKCIJOS skiriamos dažniau.
Nemokamų lošimų funkcijos veikimo metu gali būti vėl aktyvuojama kita Nemokamų lošimų funkcija.
Kai 1 arba 2 (tik) „BONUS“ simboliai pasirodo ekrane, taip pat atsitiktinai skiriami 2, 3, 4 arba 5 papildomi
lošimai.
Nemokami lošimai
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Nemokami lošimai lošiami tokiomis mokėjimo eilutėmis ir monetos verte, kokiomis lošta, kai aktyvuoti
Nemokami lošimai.
Nemokamų lošimų laimėjimai pridedami prie mokėjimo eilutės ir „SCATTER“ laimėjimų.
LOŠIMO TAISYKLĖS
10 monetų lošiama 20 eilučių.
Laimėjimai išmokami pagal mokėjimų lentelę.
Mokėjimo eilučių ir „SCATTER“ laimėjimai dauginami iš monetos vertės.
„SCATTER“ laimėjimai pridedami prie mokėjimo eilučių laimėjimų.
Laimėjimai, pelnomi už skirtingas mokėjimo eilutes, sudedami.
Visi laimėjimai, išskyrus „Scatter“, tik pasirinktose mokėjimo eilutėse.
Visi laimėjimai skaičiuojami nuo kairiausio būgno, kai išdėstyti ant vienas šalia kito esančių būgnų iš kairės
į dešinę IR yra skaičiuojami nuo dešiniausio būgno, kai išdėstyti ant vienas šalia kito esančių būgnų iš
dešinės į kairę, išskyrus „Scatter“ laimėjimus, kurie gali būti išsidėstę bet kaip.
Aukščiausias laimėjimas bet kuria kryptimi tik mokėjimo eilutei.
Visi laimėjimai išmokami po sukimo, kai užbaigtos visos UNIVERSALIOSIOS FUNKCIJOS (jei
taikoma).
UNIVERSALIEJI simboliai pakeičia visus, išskyrus „SCATTER“, simbolius.
Kaip lošti?
1. Pasirinkite „STATYMĄ“ eilutei.
2. Spustelėkite „SUKTI“
PAGRINDINIAI MYGTUKAI LOŠIMO EKRANE:

SUKTI:
Suka būgnus

TĘSTI:

Kai nemokamų žaidimų metu
pasirodo šis mygtukas, lošėjas
gali pereiti prie kito nemokamo
žaidimo.

:
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Padidinti statymą: Atitinkamai pakeičia
statymo sumą. Mygtuku
„DAUGIAU“ (+) didinamas
STATYMAS

Sumažinti statymą: Atitinkamai pakeičia
statymo sumą. Mygtuku
„MAŽIAU“ (-) mažinimas
STATYMAS

Meniu MYGTUKAI:

Nustatymai: Prieiga prie EFEKTŲ KOKYBĖS ir SUKIMO MYGTUKO VIETOS NUSTATYMŲ

Statyti: Prieiga prie Statymo nustatymų, kuriais galima reguliuoti EILUTĖS STATYMO sumą

INFORMACIJA:
žaidimo taisyklių.

Prieiga prie informacijos apie išmokas už laimingų simbolių derinius ir prie

Garsai: Paspaudžiamas SUKIMO metu NUTILDO visus garsus.
Jei įjungus žaidimą garsai neužkraunami arba yra NUTILDYTI, įjungia GARSUS.
Jei paspaudžiamas, kai garsas įjungtas, o būgnai sukasi, veikia kaip prieiga prie garso ir garsų nustatymų.

2.421 Žaidimas „Geriausio spyrio čempionatas“ („Top Strike Championship“)
„Geriausio spyrio čempionatas“ („Top Strike Championship“) tai 5 būgnų lošimo automatas su Nemokamų
lošimų funkcija ir papildomomis Trigubo statymo ir Nokauto funkcijomis. Įprasto lošimo metu tikslas yra
surinkti laimingą simbolių derinį bet kurioje iš 20 eilučių. Išmokos suma priklauso nuo statytų monetų
skaičiaus ir surinkto laimingo simbolių derinio.
LOŠIMO TAISYKLĖS
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Lošiama 20 mokėjimo eilučių.
Minimalus statymas: 0,2 EUR.
Maksimalus statymas: 100 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais yra 1
000 000 Eur (vienas milijonas eurų).
Laimėjimai išmokami pagal mokėjimų lentelę.
Mokėjimo eilučių laimėjimai padauginami iš eilutės statymo.
Aukščiausias laimėjimas galimas tik kiekvienoje pasirinktoje mokėjimo eilutėje.
Laimėjimai, pelnomi už skirtingas mokėjimo eilutes, sudedami.
Išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiausio būgno, išskyrus „Scatter“ derinių
laimėjimus, kurie išmokami nuo bet kur.
UNIVERSALIEJI simboliai pakeičia visus, išskyrus „SCATTER“ ir Auksinio bilieto simbolius.
Visi laimėjimai, išskyrus „Scatter“, įvyksta pasirinktose eilutėse.
Gedimo atveju anuliuojami visi lošimai ir laimėjimai.
Norinti Pagrindinio lošimo metu sustabdyti sukimąsi, spustelėkite bet kur ant būgnų.
NEMOKAMŲ LOŠIMŲ FUNKCIJA
Kai 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių pasirodo ant būgnų, skiriama Nemokamų lošimų.
Už 3 „Scatter“ simbolius skiriama 10 Nemokamų lošimų.
Už 4 „Scatter“ simbolius skiriama 15 Nemokamų lošimų.
Už 5 „Scatter“ simbolius skiriama 20 Nemokamų lošimų.
Nemokami lošimai lošiami tais pačiais mokėjimo eilutės ir statymo nustatymais, kokiais lošta, kai
aktyvuoti.
Nemokami lošimai
Nemokami lošimai lošiami kitomis būgnų juostomis ir piktogramomis.
Nemokamų lošimų metu „Scatter“ simboliai nepasirodo ant būgnų.
PAPILDOMA TRIGUBO STATYMO FUNKCIJA
Papildoma Trigubo statymo funkcija skiriama tik per Nemokamus lošimus.
Nemokamų lošimų metu ant 5 būgno pasirodo Auksinių bilietų simboliai.
Papildoma Trigubo statymo funkcija skiriama, kai pasirodo Auksinių bilietų simboliai.
Pasirinkite 3 iš 6 komandų, nuo kurių priklausys Papildomos Trigubo statymo funkcijos laimėjimas.
Laimėjimai skiriami tik už tas pasirinktas komandas, kurios laimės.
Jei visi pasirinkimai laimingi, aktyvuojamas Papildomas Nokauto lošimas.
Jei Nokauto lošimas nepelnomas, lošėjas grąžinamas užbaigti likusių (jei yra) Nemokamų lošimų.
Nemokamų lošimų metu įmanoma kelis kartus pelnyti Papildomą Trigubo statymo funkciją.
Papildomos Trigubo statymo funkcijos laimėjimai yra nuo 5x bendro statymo sumos ir 14x bendros statymo
sumos.
PAPILDOMA NOKAUTO FUNKCIJA
Papildoma Nokauto funkcija skiriama tik veikiant Papildomo trigubo statymo funkcijai.
Žaidimo tikslas yra pasirinkti laimėtoją kiekvienam iš 4 raundų.
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Jei pasirinkta komanda laimi raundą, lošėjas perkeliamas į kitą lygį.
Jei pasirinkta komanda nelaimi raundo, Papildomas lošimas baigiamas ir lošėjas grąžinamas pabaigti
likusių Nemokamų lošimų.
Už kiekvieną pasirinkimą skiriama kreditų, nesvarbu, ar lošimo metu laimima, ar ne.
Papildomos Nokauto funkcijos laimėjimai yra nuo 20x ir 150x bendros statymo sumos.
Kaip lošti?
1. Pasirinkite „STATYMĄ“.
2. Spustelėkite „SUKTI“.
PAGRINDINIAI MYGTUKAI LOŠIMO EKRANE:

SUKTI (suka būgnus).

STOP (sustabdo būgnus)

ĮŽANGINIS EKRANAS: (prieiga prie meniu)

NUSTATYMAI
MYGTUKAI NUSTATYMŲ PUSLAPYJE:

MENIU - prieiga prie Statymo nustatymų, kuriais galima reguliuoti STATYMO sumą.

INFORMACIJA - prieiga prie informacijos apie išmokas už laimingų simbolių derinius ir prie žaidimo
taisyklių.
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NUTILDYTI - nutildo visus garso efektus lošime.

2.422 Žaidimas „Auksinis juokdarys 200000“ („Jackpot Jester 200000“)
„Auksinis juokdarys 200000“ („Jackpot Jester 200000“) tai 3 būgnų lošimas su Superlošimo funkcija
didesniems laimėjimams. Įprasto lošimo metu tikslas yra surinkti laimingą simbolių derinį bet kurioje iš 5
eilučių. Išmokos suma priklauso nuo statytų monetų skaičiaus ir surinkto laimingo simbolių derinio.
Žaidimo taisyklės:
Minimalus statymas: 0,1 EUR.
Maksimalus statymas: 10 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais yra 1
000 000 Eur (vienas milijonas eurų).
SUPERLOŠIMAS
Lošiama 5 eilutėmis.
SUPERLOŠIMAS gali būti pradedamas, kai SUPERLOŠIMO matuoklyje surenkama 100 monetų, „Statyk
20“ lošimo metu.
Norėdami įjungti SUPERLOŠIMĄ, spustelėkite SUPERLOŠIMO mygtuką
Norėdami pervesti SUPERLOŠIMO monetas atgal į „Statyk 10“ arba „Statyk 20“ lošimus, bet kuriuo metu
spustelėkite „ATSIIMTI“
SUPERLOŠIMO metu JUOKDARIO simboliai būna SUKRAUTI
SUPERLOŠIMO metu už JUOKDARIO simbolius išmokama bet kokia eilės tvarka.
Optimalaus lošimo metu visada, kai tik įmanoma, aktyvuojamas SUPERLOŠIMAS.

LOŠIMO TAISYKLĖS
Lošiama 5 linijomis („Statyk 10“ ir „Statyk 20“).
„Statyk 20“ laimėjimai pervedami į SUPERLOŠIMO matuoklį.
Laimėjimai išmokami pagal mokėjimų lentelę.
Laimėjimai, pelnomi už skirtingas mokėjimo eilutes, sudedami.
Aukščiausias laimėjimas galimas tik kiekvienoje pasirinktoje mokėjimo eilutėje.
Už visus simbolius išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę.
JUOKDARYS yra UNIVERSALUSIS simbolis, galintis pakeisti visus kitus simbolius.
Kaip lošti?
1. Pasirinkite „STATYMĄ“ eilutei.
2. Spustelėkite „SUKTI“.
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PAGRINDINIAI MYGTUKAI LOŠIMO EKRANE:
SUKTI: Suka būgnus

Padidinti statymą: Atitinkamai pakeičia
statymo sumą. Mygtuku
„DAUGIAU“ (+) didinamas
STATYMAS

Sumažinti statymą: Atitinkamai pakeičia
statymo sumą. Mygtuku
„MAŽIAU“ (-) mažinimas
STATYMAS

„Statyk 10“ ir „Statyk 20“:

Ir

Atitinkamai pakeičia statymo sumą į 10 arba
20.

„Statyk 100“:
Superlošimo metu stato 100.

Susirinkti:
Norėdami pervesti SUPERLOŠIMO monetas
atgal į „Statyk 10“ arba „Statyk 20“ lošimus,
bet kuriuo metu spustelėkite „ATSIIMTI“.
Superlošimas:
SUPERLOŠIMAS GALI BŪTI
PRADEDAMAS, kai SUPERLOŠIMO
matuoklyje surenkama 100 monetų, „Statyk 20“
Garsai:
Jei įjungus lošimą garsai neužkraunami arba
yra NUTILDYTI, įjungia GARSUS.
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Meniu:
Prieiga prie EFEKTŲ KOKYBĖS
NUSTATYMŲ
Šiuo mygtuku pasieksite ĮŽANGINĮ
EKRANĄ ir meniu.

Meniu MYGTUKAI:

NUSTATYMAI - prieiga prie efektų kokybės nustatymų.

INFORMACIJA - prieiga prie informacijos apie išmokas už laimingų simbolių derinius ir prie žaidimo
taisyklių.

GARSAI: Paspaudžiamas SUKIMO metu NUTILDO visus garsus.
Jei įjungus žaidimą garsai neužkraunami arba yra NUTILDYTI, įjungia GARSUS
Jei paspaudžiamas, kai garsas įjungtas, o būgnai sukasi, veikia kaip prieiga prie garso ir garsų nustatymų

2.423 Žaidimas „Karalystės siena“ („Kingdom‘s Edge“)
„Karalystės siena“ (Kingdom‘s Edge“) yra 5 būgnų lošimo automatas su KARIUOMENĖS SUBŪRIMO
ir Nemokama VARTŲ GYNIMO lošimo funkcija didesniems laimėjimams. Įprasto lošimo metu tikslas yra
surinkti laimingą simbolių derinį bet kurioje iš 20 eilučių. Išmokos suma priklauso nuo statytų monetų
skaičiaus ir surinkto laimingo simbolių derinio.
Žaidimo taisyklės:
Minimalus statymas: 0,1 EUR.
Maksimalus statymas: 100 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais yra
1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų).
KARIUOMENĖS SUBŪRIMO funkcija
Ant 1 būgno AUKSINIAI UNIVERSALIEJI simboliai pasirodo sukrauti (AUKSINIŲ UNIVERSALIŲJŲ
SIMBOLIŲ RINKINYS).
Funkcija aktyvuojama, kai visose 1 būgno pozicijose pasirodo po AUKSINIŲ UNIVERSALIŲJŲ
SIMBOLIŲ RINKINIU.
Jei vienas arba daugiau SIDABRINIŲ UNIVERSALIŲJŲ simbolių pasirodo ant 2, 3, 4 arba 5 būgnų:
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o Kiekvienas SIDABRINIŲ UNIVERSALIŲJŲ SIMBOLIŲ RINKINYS IŠSIPLEČIA ir užima
visas būgno, ant kurio yra, pozicijas.
o Kai ant to paties būgno kaip ir SIDABRINIS UNIVERSALUSIS pasirodo bet kuris HEROJAUS
simbolis (RITERIS, LANKININKAS, NYKŠTUKAS, BURTININKĖ), to SUKIMO LAIMĖJIMO
DAUGIKLIS padidinamas vienetu.
o Už kiekvieną SKYDO simbolį, pasirodantį ant to paties būgno kaip ir SIDABRINIS
UNIVERSALUSIS, suteikiamas 1 PAPILDOMAS KARIUOMENĖS SUBŪRIMO SUKIMAS
(SUBŪRIMO SUKIMAS).
SUBŪRIMO SUKIMO METU AUKSINIŲ UNIVERSALIŲJŲ SIMBOLIŲ RINKINYS sulaikoma ant 1
būgno.
Visi laimėjimai išmokami tik vieną kartą per SUBŪRIMO SUKIMĄ po to, kai SIDABRINIAI
UNIVERSALIEJI jau išsiplėtė.
Visi SUBŪRIMO SUKIMO laimėjimai skaičiuojami tik su galutinio LAIMĖJIMO DAUGIKLIO verte
Numatytoji LAIMĖJIMO DAUGIKLIO vertė yra x1.
Didžiausiai įmanoma LAIMĖJIMO DAUGIKLIO vertė SUBŪRIMO SUKIMUI yra x5.
Prieš pat kiekvieną SUBŪRIMO SUKIMĄ IŠSIPLĖTĘ SIDABRINIAI UNIVERSALIEJI pašalinami, o
LAIMĖJIMO DAUGIKLIS vėl nustatomas kaip x1.
Funkcija baigiasi, kai panaudojami visi SUBŪRIMO SUKIMAI.
Nemokama VARTŲ GYNIMO lošimo funkcija
Už 3, 4, arba 5 „SCATTER SKYDO“ simbolius atitinkamai skiriama 15, 20, arba 25 Nemokamų lošimų
KARIUOMENĖS SUBŪRIMO funkcija gali būti aktyvuojama Nemokamų lošimų funkcijos veikimo metu
Nemokamų lošimų metu:
o Kai ant 1 būgno dalinai pasirodo AUKSINIŲ UNIVERSALIŲJŲ SIMBOLIŲ RINKINYS, jis
STUMTELIMAS taip, kad užimtų visas 1 būgno pozicijas.
o Kai AUKSINIŲ UNIVERSALIŲJŲ SIMBOLIŲ RINKINYS BE STUMTELĖJIMO pasirodo
visose 1 būgno pozicijose, atsitiktinai skiriama 5 arba 10 PAPILDOMŲ Nemokamų žaidimų.
Nemokami lošimai
Nemokamų lošimų funkcijos veikimo metu gali būti vėl aktyvuojama kita Nemokamų lošimų funkcija.
Nemokami lošimai lošiami tokiomis mokėjimo eilutėmis ir monetos verte, kokiomis lošta, kai aktyvuoti
nemokami lošimai.
Nemokamų lošimų laimėjimai pridedami prie mokėjimo eilutės ir „SCATTER“ laimėjimų.
LOŠIMO TAISYKLĖS
10 monetų lošiama 20 eilučių.
Laimėjimai išmokami pagal mokėjimų lentelę.
Mokėjimo eilučių ir „SCATTER“ laimėjimai dauginami iš monetos vertės.
„SCATTER“ laimėjimai pridedami prie mokėjimo eilučių laimėjimų.
Aukščiausias laimėjimas galimas tik kiekvienoje pasirinktoje mokėjimo eilutėje.
Laimėjimai, pelnomi už skirtingas mokėjimo eilutes, sudedami.
Visi laimėjimai, išskyrus „Scatter“, tik pasirinktose mokėjimo eilutėse.
Visi laimingi deriniai prasideda nuo kairiausio būgno, yra išdėstyti ant vienas šalia kito esančių būgnų ir už
juos išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę.
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AUKSINIŲ UNIVERSALIŲJŲ SIMBOLIŲ RINKINYS pasirodo tik ant 1 būgno ir pakeičia visus
simbolius, išskyrus SCATTER ir SIDABRINIUS UNIVERSALIUOSIUS.
SIDABRINIAI UNIVERSALIEJI simboliai pasirodo ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų ir gali pakeisti visus, išskyrus
„SCATTER“ ir AUKSINIUS UNIVERSALIUOSIUS, simbolius.
Kaip lošti?
1. Pasirinkite „STATYMĄ“ eilutei.
2. Spustelėkite „SUKTI“.

PAGRINDINIAI MYGTUKAI LOŠIMO EKRANE:

TĘSTI: Kai nemokamų žaidimų metu
pasirodo šis mygtukas, lošėjas
gali pereiti prie kito nemokamo
žaidimo.

PADIDINTI STATYMĄ:
Atitinkamai
pakeičia
statymo
sumą.
Mygtuku „DAUGIAU“ (+)
didinamas STATYMAS.

SUMAŽINTI STATYMĄ: Atitinkamai
pakeičia statymo sumą.
Mygtuku „MAŽIAU“ (-)
mažinimas STATYMAS
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MENIU:
Prieiga prie EFEKTŲ KOKYBĖS, SUKIMO
MYGTUKO POZICIJOS, STATYMO ir
mygtuku pasieksite ĮŽANGINĮ EKRANĄ ir
kazino meniu

Meniu MYGTUKAI:

NUSTATYMAI - prieiga prie efektų kokybės ir sukimo mygtukų nustatymų.

STATYTI - prieiga prie Statymo nustatymų, kuriais galima reguliuoti eilutės statymo sumą.

INFORMACIJA - prieiga prie informacijos apie išmokas už laimingų simbolių derinius ir prie žaidimo
taisyklių.

Garsai - paspaudžiamas SUKIMO metu NUTILDO visus garsus.
Jei įjungus lošimą garsai neužkraunami arba yra NUTILDYTI, įjungia GARSUS.
Jei paspaudžiamas, kai garsas įjungtas, o būgnai sukasi, veikia kaip prieiga prie garso ir garsų nustatymų.

2.424 Žaidimas „King Kongas: Kaukolių sala“ („King Kong Island of Skull Mountain“)
Žaidimo taisyklės:














Visi pastatyti kreditai padauginami iš kredito vertės.
Išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę, kai laimėjimai vienas po kito išsirikiavę ant šalimais
esančių būgnų, pradedant nuo kairiausio būgno.
Pasirinkite kreditus sukimui (25, 50, 75, 100 arba 125).
Už laimėjimo būdo derinį išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Pradžioje parodomos mokėjimo lentelės sumos priklauso nuo tuo metu pasirinktų kreditų.
Laimėjimų srityje laimėjimai rodomi kreditais.
PAPILDOMI VARTŲ laimėjimai pridedami prie LAIMĖJIMO matuoklyje matomos sumos.
243 būdai laimėti.
Spustelėjus „SUKTI“ arba tarpelio klavišą (tik „Flash“ versijoje) pakartojamas paskutinis statymas.
„Scatter“ laimėjimai (jei yra) pridedami prie būgnų laimėjimų.
UNIVERSALIEJI simboliai pakeičia visus, išskyrus PAPILDOMUS VARTŲ simbolius.
Minimalus statymas: 0,25 EUR.
Maksimalus statymas: 6,25 EUR.
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Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo automatais
yra 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų).

PAPILDOMO VARTŲ LOŠIMO taisyklės:



Vartų simbolis gali pasirodyti ant bet kurio būgno.
Po Vartų simboliu gali pasirodyti visi, išskyrus universaliuosius, simbolius.



Lošimo raundo metu, už visų VARTŲ SIMBOLIŲ

yra vienodi simboliai.

Paveikslėlis Nr. 1

Paveikslėlio Nr. 1 vertimas
„King Kongas: Kaukolių sala“
UNIVERSALUSIS SIMBOLIS
PAPILDOMAS VARTŲ SIMBOLIS
Universalieji simboliai gali pakeisti visus, išskyrus Kai pasirodo Vartų simbolis, bus atidengtas už jo
Vartų, simbolius.
esantis atsitiktinis simbolis ir išmokėta už
Universalieji simboliai pasirodo tik ant 2, 3, 4 ir 5 laimėjimus.
būgnų.
Už vartų simbolio gali būti bet koks simbolis,
išskyrus Universalųjį, ir visi tie simboliai yra
vienodi.
Vartų simbolis gali pasirodyti ant bet kurio būgno.
Paveikslėlis Nr. 2
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Paveikslėlio Nr. 2 vertimas
243 BŪDAI LAIMĖTI
BŪDO laimėjimai sudedami
2 VIENODI 3 VIENODI 4 VIENODI 5 VIENODI
JOKIO LAIMĖJIMO
IŠMOKAMA SKAIČIUOJANT IŠ KAIRĖS Į DEŠINĘ, KAI LAIMĖJIMAI VIENAS PO KITO IŠSIRIKIAVĘ
ANT ŠALIMAIS ESANČIŲ BŪGNŲ, PRADEDANT NUO KAIRIAUSIO BŪGNO
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2.424 Žaidimas „Prarasta šventykla“ („Lost Temple“)
















Išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę, kai laimėjimai vienas po kito išsirikiavę ant
šalimais esančių būgnų, pradedant nuo kairiausio būgno.
Išmokamas tik didžiausias mokėjimo eilutės laimėjimas.
Už simbolius išmokama, kai jie pasirodo bet kur ant būgno, išskyrus laimėjimą, pelnytą,
kai vieni simboliai pakeičia kitus, tuomet išmokama kelis kartus.
Laimėjimų srityje laimėjimai rodomi kreditais.
1024 būdai laimėti.
Spustelėjus SUKTI arba tarpelio klavišą (tik „Flash“ versijoje) pakartojamas paskutinis
statymas.
Pasirinkite Daugiklio statymą (1x, 2x, 3x, 4x, 5x).
Pradžioje parodomos mokėjimo lentelės sumos priklauso nuo tuo metu pasirinkto
daugiklio.
Papildomi laimėjimai pridedami prie laimėjimų, rodomų LAIMĖJIMŲ matuoklyje.
UNIVERSALIEJI simboliai pakeičia visus, išskyrus „BONUS“, simbolius.
Universalieji simboliai pasirodo tik ant 2 ir 4 būgnų.
Visi laimėjimai padauginami iš pasirinkto daugiklio.
Minimalus statymas: 0,4 EUR.
Maksimalus statymas: 4 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo
automatais yra 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų).

„Hold N Spin“ („Spynos“) funkcija







Kai ant gretimų būgnų, pradedant nuo kairiausio, pasirodo 2, 3 arba 4 papildomi simboliai,
aktyvuojama „Hold N Spin“ funkcija.
Laimingi „BONUS“ simboliai pakeičiami į SPYNĄ ir likusį „Hold N Spin“ funkcijos
veikimo laiką dengia visą būgną.
Kiti būgnai sukami iki 3 kartų.
Jei dar kartą išsukama SPYNA, „Hold N Spin“ metu būgnai vėl gali būti sukami iki 3 kartų.
Visi vėliau pasirodę PAPILDOMI simboliai būna UŽRAKINTI, iki kol visi 5 būgnai irgi
tampa UŽRAKINTI arba baigia veikti „Hold N Spin“ funkcija.
Kai užsirakina 5 būgnai, pradeda veikti „Break-In Bonus“ („Papildoma įsilaužimo“)
funkcija.

Papildoma Šventyklos laiptų funkcija






Kai pasirodo 5 PAPILDOMI SIBOLIAI arba SPYNA, aktyvuojama Papildoma Šventyklos
laiptų funkcija.
Iš paryškintos eilės išsirinkite laiptą.
Pasirodys RAUDONA arba ŽALIA STRĖLĖ.
Kai pasirodo ŽALIA STRĖLĖ, lošėjas perkeliamas į aukštesnį lygį.
Kai pasirodo RAUDONA STRĖLĖ, rinktis nebegalima ir laimimas tam tikras Nemokamų
lošimų ir Daugiklių skaičius pagal lygį, kuriame esate.
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Nemokami lošimai lošiami tuo pačiu Daugiklio statymo lygiu, kokiu lošta, kai aktyvuoti
Nemokami lošimai.
Nemokamo lošimo metu vėl gali būti aktyvuojamas Papildomas lošimas.
Papildomi lošimai įtraukiami į eilę ir lošiami po Nemokamų lošimų.
Nemokamų lošimų metu naudojami kitokie būgnai.
Gali būti laimėti 6 Nemokami lošimai x2
Gali būti laimėti 6 Nemokami lošimai x3
Gali būti laimėti 7 Nemokami lošimai x4
Gali būti laimėti 8 Nemokami lošimai x5
Gali būti laimėti 10 Nemokamų lošimų x6
Gali būti laimėti 11 Nemokamų lošimų x7
Gali būti laimėti 12 Nemokamų lošimų x8

Paveikslėlis Nr. 1
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„HOLD N SPIN“ („SPYNOS“) FUNKCIJA

Kai iš kairės į dešinę pasirodo 2, 3 arba 4 „BONUS SCATTER“ simboliai, aktyvuojama „HOLD
N SPIN“ funkcija.
Laimingi „BONUS“ simboliai pakeičiami į SPYNĄ ir likusį „Hold N Spin“ funkcijos veikimo
laiką dengia visą būgną
Kiti būgnai sukami iki 3 kartų.
Jei dar kartą išsukamas „BONUS“ simbolis, „Hold N Spin“ metu būgnai vėl gali būti sukami iki
3 kartų.
Visi vėliau pasirodę PAPILDOMI simboliai būna UŽRAKINTI arba baigia veikti „Hold N Spin“
funkcija.
Kai užsirakina 5 būgnai, pradeda veikti Papildoma „TEMPLE STEPS“ („ŠVENTYKLOS
LAIPTŲ“) funkcija.
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PAPILDOMA ŠVENTYKLOS LAIPTŲ FUNKCIJA

Kai ant būgnų pasirodo 5 „Bonus“ (Spynos)
simboliai, aktyvuojama Papildoma šventyklos laiptų
funkcija

12 NEMOKAMŲ ŽAIDIMŲ x 8

Išsirinkite vieną iš paryškintų laiptelių lygių

10 NEMOKAMŲ ŽAIDIMŲ x 6

Ekrane pasirodys arba rodyklė į šoną, arba į viršų

8 NEMOKAMŲ ŽAIDIMŲ x 5

Pasirodžius rodyklei į viršų, lošėjas perkeliamas į
kitą lygį

7 NEMOKAMŲ ŽAIDIMŲ x 4

Pasirodžius rodyklei į šoną, pasirinkimai baigiasi ir
lošėjui pagal lygį skiriama Nemokamų lošimų ir
Daugiklis.

11 NEMOKAMŲ ŽAIDIMŲ x 7

6 NEMOKAMŲ ŽAIDIMŲ x 3
6 NEMOKAMŲ ŽAIDIMŲ x 2

Išsirinkite laiptelį
Aukščiausias lygis, kokį galima pasiekti ir kuriame lošiama tik nemokamų lošimų metu.
Nemokami lošimai lošiami tuo pačiu Daugikliu, kokiu lošta, kai jie buvo aktyvuoti.
Papildomos funkcijos gali būti aktyvuojamos Nemokamų lošimų metu. Aktyvuotos
papildomos funkcijos įtraukiamos į eilę ir panaudojamos baigiantis Nemokamiems lošimams.
Nemokamų lošimų metu naudojami kitokie būgnai.

2.426 Žaidimas „Mėnulio šventykla“ („Moon Temple“)
Žaidimo taisyklės:














„Mėnulio šventykla“ tai 3x4x5x5x4x3 būgnų, 80 eilučių vaizdo lošimų automatas.
Lošime yra dvi funkcijos Surinkimo žaidimas ir Mėnulio sukimai.
Surinkimo žaidimo metu kaupiami Mėnulio sukimai, kurie pradedami naudoti baigiantis
Surinkimo žaidimo sukimams.
Gedimas panaikina visus laimėjimus ir lošimą.
Išmokama iš kairės į dešinę, pradedant skaičiuoti nuo kairiausio būgno, išskyrus „Scatter“
derinius, kurie išmokami nuo bet kur.
Pradžioje parodomos mokėjimo lentelės sumos priklauso nuo tuo metu pasirinktų kreditų.
Visuomet lošiama visomis 80 eilučių.
Laimėjimai, pelnomi už skirtingas mokėjimo eilutes, sudedami.
Pasirinkite kreditus sukimui (50, 100, 150, 250 arba 500).
Visi pastatyti kreditai padauginami iš kredito vertės.
Išmokamas tik didžiausias mokėjimo eilutės laimėjimas.
Laimėjimų srityje laimėjimai rodomi kreditais.
Papildomi laimėjimai pridedami prie laimėjimų, rodomų LAIMĖJIMŲ matuoklyje.
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„Scatter“ laimėjimai (jei yra) pridedami prie būgnų laimėjimų.
UNIVERSALIEJI PRINCESĖS simboliai pakeičia visus, išskyrus „SCATTER“
simbolius.
Kai pasirodo 3 Papildomi „SCATTER“ Šventyklos simboliai, aktyvuojami 8 Nemokami
surinkimo žaidimai.
PAPILDOMAS ŠVENTYKLOS simbolis pasirodo pagrindinio lošimo metu.
Pagrindiniame lošime ir kiekviename funkcijų etape naudojami skirtingi būgnų rinkiniai.
Surinkimo žaidimai negali būti pakartotinai aktyvuojami.
Mėnulio sukimų metu nerenkami papildomi Mėnulio sukimai.
Surinkimo žaidimai ir Mėnulio sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir kredito verte, kaip ir
sukimas, kurio metu aktyvuotos šios funkcijos.
Spustelėjus SUKTI arba tarpelio klavišą pakartojamas paskutinis statymas.
Minimalus statymas: 0,5 EUR.
Maksimalus statymas: 25 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo
automatais yra 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų).

Surinkimo žaidimų taisyklės:







Surinkimo žaidimams naudojamas kitas būgnų rinkinys.
Išmokama iš kairės į dešinę, pradedant skaičiuoti nuo kairiausio būgno, išskyrus
SCATTER MĖNULIO SUKIMO+1 laimėjimus, kurie išmokami nuo BET KUR.
Nemokamame žaidimų matuoklyje rodoma: X iš 8 Surinkimo žaidimų
NEMOKAMO ŽAIDIMO PRINCESĖS UNIVERSALUSIS simbolis pakeičia visus,
išskyrus MĖNULIO SUKIMO+1 simbolius.
MĖNULIO SUKIMO+1 simboliai pasirodo ir galioja tik Surinkimo žaidimų metu.
Už kiekvieną MĖNULIO SUKIMO+1 SCATTER simbolį, pasirodžiusį Surinkimo
žaidimo metu, skiriamas 1 MĖNULIO SUKIMAS.

Mėnulio sukimų žaidimo taisyklės








Aštuonių Surinkimo žaidimų metu kaupiami Mėnulio sukimai, kurie pradedami naudoti
baigiantis Surinkimo žaidimo sukimams.
Mėnulio sukimų metu RAUDONOJI PANTERA virsta UNIVERSALIĄJA.
UNIVERSALIOSIOS PANTEROS simboliai pakeičia visus simbolius.
Mėnulio sukimų žaidimui naudojami skirtingi būgnų rinkiniai.
Mėnulio sukimų matuoklyje rodomas Surinkimo žaidimo metu surinktų Mėnulio sukimų
skaičius.
Už kiekvieną panaudotą Mėnulio sukimą sumažinamas skaičius Mėnulio sukimų
matuoklyje, iki kol nebelieka Mėnulio sukimų.
Surinkimo žaidimai ir Mėnulio sukimai lošiami tuo pačiu statymu ir kredito verte, kaip ir
sukimas, kurio metu aktyvuotos šios funkcijos.

2.427 Žaidimas „Serengečio deimantai“ (Serengeti diamonds“)
Lošiama visomis 25 eilutėmis.
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Išmokama iš kairės į dešinę, pradedant skaičiuoti nuo kairiausio būgno. Tas pats taikoma ir „Scatter“
deriniams.
Už simbolius išmokama, kai jie pasirodo bet kur ant būgno, išskyrus laimėjimą, pelnytą, kai vieni
simboliai pakeičia kitus, tuomet išmokama kelis kartus.
Išmokamas tik aukščiausias laimėjimas mokėjimo eilutėje
Išmokamas tik didžiausias „Scatter“ laimėjimas.
Laimėjimai, pelnomi už skirtingas mokėjimo eilutes, sudedami.
Laimėjimų srityje laimėjimai rodomi kreditais.
Papildomi laimėjimai pridedami prie laimėjimų, rodomų LAIMĖJIMŲ matuoklyje.
Pradžioje parodomos mokėjimo lentelės sumos priklauso nuo tuo metu pasirinktų kreditų.
Didžiausias statymas– 10 kreditų kiekvienoje iš 25 mokėjimo eilučių. 250 kreditų.
Papildoma Deimantų kirtimo funkcija

Šia piktograma suteikiamas šansas būti perkeliamam į papildomą raundą. Pradedant nuo kairiausio
būgno, ant šalia esančių būgnų turi pasirodyti bent du „Scatter“ simboliai. Jie neprivalo pasirodyti toje
pačioje mokėjimo eilutėje, bet privalo būti ant šalimais esančių būgnų. Pavyzdžiui, jei ant 1, 2, 3 ir 5
būgnų (iš kairės į dešinę) pasirodo „Scatter“ piktogramų, ant 5 būgno esanti piktograma nebus
skaičiuojama. „Scatter“ piktogramos bus perkeltos virš būgnų, o piktogramų palikti būgnai bus
užrakinti. Kol kiti būgnai suksis iki 3 kartų, bandant išsukti „Scatter“ piktogramą, užrakinti būgnai
nejudės. Kiekvieną kartą išsukus „Scatter“ piktogramą, sukimų skaičius vėl atstatomas iki 3. Surinkus
visas 5 „Scatter“ piktogramas pradedamas papildomas raundas.
Pirmu papildomą raundą aktyvavusiu sukimu jums bus skirta nebent tik įprastos mokėjimo eilutės
laimėjimų. Kai būgnai užrakinami, sukimai skirti tik išsukti daugiau „Scatter“ piktogramų, o ne
laimingų derinių mokėjimo eilutėse.
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Užrakintas, Užrakintas, Universalusis, Užrakintas
Ekranas pasikeičia į deimantų lauką. Bakstelėjus 2 deimantus atskleidžiamas nemokamų sukimų
skaičius ir mokėjimų lentelės daugiklis. Bakstelėkite Pasirinktą nemokamų žaidimų skaičių ir
pradėsite papildomą raundą, kurio metu žaisite pasirinktą Nemokamų žaidimų skaičių arba
Atsitiktinį nemokamų žaidimų skaičių ir likusiems deimantams susikeitus vietomis, išsirinksite
kitą deimantą, kuriame galimai slepiasi daugiau Nemokamų žaidimų. Tada tą patį galima atlikti ir su
daugiklių skaičiumi. Jei pasirinksite didžiausią įmanomą nemokamų žaidimų skaičių arba daugiklį,
neteksite šanso Atsitiktiniam skaičiui gauti.
 Minimalus statymas: 0,25 EUR.
 Maksimalus statymas: 125 EUR.

Įmanoma laimėti iki 10 nemokamų žaidimų ir iki 8x daugiklį. Norėdami tęsti, bakstelėkite ekraną.
Už „Scatter“ simbolius taip pat laimima išmoka. Išmokos suma priklauso nuo pasirodžiusių
piktogramų skaičiaus ir nuo ant kiekvienos eilutės statyto kreditų skaičiaus:1, 2, 3, 5 arba 10.
Pirmojo funkciją aktyvavusio sukimo metu skaičiuojamas tik „Scatter“ piktogramų skaičius. Jei tuo
metu, kai būgnai užrakinti, dar pasirodo papildomų „Scatter“ piktogramų, jos neįskaičiuojamos į
išmoką už „Scatter“ simbolius.





5 piktogramos: 1250 x pastatytų eilutėje kreditų skaičius.
4 piktogramos: 250 x pastatytų eilutėje kreditų skaičius.
3 piktogramos: 125 x pastatytų eilutėje kreditų skaičius.
2 piktogramos: 50 x pastatytų eilutėje kreditų skaičius.

Nemokamų sukimų metu papildomas raundas gali būti pakartotinai aktyvuotas. Laimėjimas, kuriuo
jis aktyvuotas, padauginamas iš esamo nemokamų žaidimų daugiklio. Lošėjas vėl gali rinktis naujus
deimantus tam, kad sužinotų, kiek nemokamų sukimų ir koks daugiklis jam skiriami. Viršutiniame
kairiajame kampe atsiras žinutė, kurioje pranešama, ar po vykstančio papildomo žaidimo dar yra likę
kitų papildomų žaidimų.
Nemokamų žaidimų metu naudojamas kitas būgnų rinkinys.
Sukimas
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Tik „Flash“ versijoje
o Spustelėjus „SUKTI“ arba tarpelio klavišą pakartojamas paskutinis statymas



Tik versijoje mobiliesiems įrenginiams

o
o

Bakstelėjus mygtuką „SUKTI“, pakartojamas paskutinis statymas.

o

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“)
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2.428 Žaidimas „Labai karšta“ („So Hot“)
Žaidimo taisyklės:


















Gedimas panaikina visus laimėjimus ir lošimą.
Minimalus statymas: 0,2 EUR.
Maksimalus statymas: 10 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo
automatais yra 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų).
Išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę, kai laimėjimai vienas po kito išsirikiavę ant
šalimais esančių būgnų, pradedant nuo kairiausio būgno.
Laimėjimų srityje laimėjimai rodomi kreditais.
Visi lošimai lošiami 20 mokėjimo eilučių.
Spustelėjus „SUKTI“ arba tarpelio klavišą (tik „Flash“ versijoje) pakartojamas paskutinis
statymas.
„Flash“ versijoje tarpelio klavišu galima atlikti sukimus.
Pasirinkite Daugiklio statymo lygį (nuo 1x iki 10x).
Kiekvienoje statymo eilutėje yra po du būdus laimėti. Išmokamas didžiausias eilutės,
kurioje yra vien UNIVERSALIEJI simboliai, laimėjimas ir didžiausias eilutės, kurioje yra
vien kitus simbolius pakeitę UNIVERSALIEJI simboliai, laimėjimas.
Išmokamas tik didžiausias „Scatter“ laimėjimas.
Papildomi laimėjimai pridedami prie laimėjimų, rodomų LAIMĖJIMŲ matuoklyje.
„Scatter“ laimėjimai (jei yra) pridedami prie statymo eilutės laimėjimų, rodomų
LAIMĖJIMŲ matuoklyje.
Raudonas 7 ir Mėlynas 7 gali pakeisti visus, išskyrus „SCATTER“ simbolius ir vienas kitą.
Už penkis natūralius Raudonus 7 mokėjimo eilutėje, kai pasirinktas maksimalus statymo
lygis, apdovanojama Didžiausiu laimėjimu, tačiau šio laimėjimo laimėti nemokamo
sukimo metu negalima.
Tik versijoje mobiliesiems įrenginiams



Bakstelėjus „SUKTI“ pakartojamas paskutinis statymas

Nemokamų sukimų funkcija





Kai 2 arba daugiau „SCATTER“ simbolių vienas šalia kito pasirodo pradedant nuo
kairiausio būgno, aktyvuojama NEMOKAMŲ SUKIMŲ FUNKCIJA.
Kai 3 arba daugiau „SCATTER“ simbolių vienas šalia kito pasirodo pradedant nuo
kairiausio būgno, laimima „SCATTER“ išmoka.
Nemokamų sukimų metu visos išmokos padvigubėja.
Didžiausio laimėjimo laimėti nemokamo sukimo metu negalima.
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Nemokami lošimai lošiami tuo pačiu Daugiklio statymo lygiu, kokiu lošta, kai aktyvuoti
Nemokami lošimai.
Nemokamų sukimų metu galima laimėti papildomų nemokamų sukimų.

Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje:

Visų eilučių laimėjimai skaičiuojami iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiausio būgno. Tai
taikoma ir „Scatter“ laimėjimams. Visų matomų laimėjimų atveju kreditas eilutei yra 1. Visos
sumos rodomos kreditais.
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Visų eilučių laimėjimai skaičiuojami iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiausio būgno. Tai
taikoma ir „Scatter“ laimėjimams. Visų matomų laimėjimų atveju kreditas eilutei yra 1. Visos
sumos rodomos kreditais.

„Scatter“ išmoka
Visų eilučių laimėjimai skaičiuojami iš kairės į dešinę, pradedant nuo kairiausio būgno. Tai
taikoma ir „Scatter“ laimėjimams. Visų matomų laimėjimų atveju kreditas eilutei yra 1. Visos
sumos rodomos kreditais. Gedimo atveju visi lošimai ir laimėjimai anuliuojami. Eilučių
laimėjimai padauginami iš eilutėje statytų kreditų skaičiaus.
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Nemokamų lošimų funkcija

VISI LAIMĖJIMAI NEMOKAMŲ SUKIMŲ
METU PADVIGUBINAMI

Kai vienas šalia kito, pradedant kairiuoju
būgnu, pasirodo 2 arba daugiau „Scatter“
simbolių, aktyvuojama NEMOKAMŲ
LOŠIMŲ FUNKCIJA!
Nemokamų lošimų funkcijos veikimo metu
galima laimėti papildomų Nemokamų
sukimų!
Skiriama 60 Nemokamų lošimų
Skiriama 20 Nemokamų lošimų
Skiriama 10 Nemokamų lošimų
Skiriami 5 Nemokami lošimai

Veikiant
Nemokamų
lošimų
funkcijai
negalima
laimėti Didžiojo
laimėjimo
Gedimo atveju visi lošimai ir laimėjimai anuliuojami. Eilučių, kuriomis lošiama, skaičius ir kreditų
eilutei skaičius lieka tokie patys, kokie buvo aktyvavus Nemokamų sukimų funkciją.
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2.429 Žaidimas „Legenda apie baltąjį buivolą“ („Legend of the white Buffalo“)







Visi laimėjimai išmokami pradedant skaičiuoti iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę, kai
simboliai išsirikiavę ant vienas šalia kito esančių būgnų, pradedant nuo kairiausio arba
dešiniausio.
Laimėjimas padauginamas iš laimingo derinio simbolių, pasirodžiusių ant būgno,
skaičiaus.
Išmokamas tik aukščiausias derinio laimėjimas.
Prieš pat kiekvieną sukimą, išrenkamas atsitiktinis simbolis, kuris ant 2, 3 ir 4 būgnų
pasirodo kaip simbolių rinkinys.
Ne visi simboliai gali būti išrinkti.

Papildomos žaidimo taisyklės ir nurodymai




Minimalus statymas: 0,5 EUR.
Maksimalus statymas: 100 EUR.
Maksimalus laimėjimas: 50000 EUR.



Kai pagrindiniame žaidime be universaliųjų skaičių pakeitimo surenkamas 5 logotipo
simbolių derinys, laimimas Didysis laimėjimas, dauginamas iš Didžiausio statymo
daugiklio.
Didžiojo laimėjimo išmoka 125000 * Didžiausias statymo daugiklis
Spustelėjus „SUKTI“ arba tarpelio klavišą (tik „Flash“ versijoje) pakartojamas paskutinis
statymas.
„Flash“ versijoje tarpelio klavišu galima atlikti sukimus.
Pasirinkite Daugiklio statymo lygį (nuo 1x iki 5x).
Papildomi laimėjimai pridedami prie laimėjimų, rodomų LAIMĖJIMŲ matuoklyje.
UNIVERSALIEJI simboliai pakeičia visus, išskyrus „BONUS“, simbolius.
UNIVERSALIEJI simboliai pasirodo ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Laimėjimų srityje laimėjimai rodomi kreditais.










Tik versijoje mobiliesiems įrenginiams



Bakstelėjus „SUKTI“ pakartojamas paskutinis statymas

Papildomi nemokami lošimai




Už kiekvieną laimingą „BONUS“ simbolių derinį ant 2, 3 ir 4 būgnų skiriami 8 Nemokami
sukimai.
Vieno lošimo metu gali pasirodyti keli deriniai.
Vieno lošimo metu didžiausias galimas suteiktų sukimų skaičius yra 128.
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Nemokamų sukimų metu galima laimėti papildomų nemokamų sukimų.
Nemokamų lošimų metu naudojami kitokie būgnai.
Didžiojo laimėjimo laimėti Nemokamų sukimų metu negalima.

„PowerXStream“ funkcija





Visi „PowerXStream“ laimėjimai išmokami pradedant skaičiuoti iš kairės į dešinę ir iš
dešinės į kairę, kai simboliai išsirikiavę ant vienas šalia kito esančių būgnų, pradedant nuo
kairiausio arba dešiniausio.
Laimėjimas padauginamas iš laimingo derinio simbolių, pasirodžiusių ant būgno,
skaičiaus.
Išmokamas tik aukščiausias „PowerXStream“ derinio laimėjimas.

Streaming Stacks“ funkcija



Prieš pat kiekvieną sukimą, išrenkamas atsitiktinis simbolis, kuris ant 2, 3 ir 4 būgnų
pasirodo kaip simbolių rinkinys.
Ne visi simboliai gali būti išrinkti.
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UŽ KIEKVIENĄ LAIMINGĄ „BONUS“ SIMBOLIŲ DERINĮ ANT 2, 3 IR 4 BŪGNŲ
SKIRIAMI 8 NEMOKAMI SUKIMAI.
NEMOKAMI LOŠIMAI LOŠIAMI TUO PAČIU DAUGIKLIU, KOKIU LOŠTA, KAI JIE
BUVO AKTYVUOTI.
VIENO LOŠIMO METU GALI PASIRODYTI KELI DERINIAI.
VIENO LOŠIMO METU DAUGIAUSIA GALIMA PELNYTI 128 SUKIMUS.
NEMOKAMI SUKIMAI VYKSTA SU KITŲ BŪGNŲ RINKINIU.
VEIKIANT NEMOKAMŲ SUKIMŲ FUNKCIJAI GALIMA LAIMĖTI PAPILDOMŲ
NEMOKAMŲ SUKIMŲ.
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2.430 Žaidimas „Leonidas: „Spartiečių karalius“ („Leonidas King ot the
Spartans“)
Taisyklės:















Visuomet lošiama visomis 40 eilučių.
Visi pastatyti kreditai padauginami iš kredito vertės.
Išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę, kai laimėjimai vienas po kito išsirikiavę ant šalia
esančių būgnų, pradedant nuo kairiausio būgno.
Už simbolius išmokama, kai jie pasirodo bet kur ant būgno, išskyrus laimėjimą, pelnytą,
kai vieni simboliai pakeičia kitus, tuomet išmokama kelis kartus.
Pasirinkite kreditus sukimui (40, 80, 120, 160 arba 200).
Pradžioje parodomos mokėjimo lentelės sumos priklauso nuo tuo metu pasirinktų kreditų.
Laimėjimų srityje laimėjimai rodomi kreditais.
Išmokamas tik didžiausias mokėjimo eilutės laimėjimas.
Laimėjimai, pelnomi už skirtingas mokėjimo eilutes, sudedami.
Papildomi laimėjimai pridedami prie laimėjimų, rodomų LAIMĖJIMŲ matuoklyje.
Funkcijos lošiamos tuo pačiu kreditų sukimui skaičiumi, kokiu lošta, kai jos aktyvuotos.
Minimalus statymas: 0,4 EUR.
Maksimalus statymas: 200 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo
automatais yra 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų).

Norint pelnyti Papildomą laimėjimą, lošėjas turi atlikti 2 Nemokamus Karalienės sukimus. Po jų
lošėjas pelno Papildomą nemokamų sukimų mūšio laimėjimą: penkis nemokamus sukimus ir
papildomą laimėjimą.
Lošimo funkcijos ir papildomos funkcijos.


Žr. mokėjimų lentelę.
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40 mokėjimo eilučių.

Sukimas


Bakstelėjus „SUKTI“ pakartojamas paskutinis statymas.

Funkcijos
Papildomas nemokamų sukimų mūšio lošimas












Pradinis 5 nemokamų sukimų laimėjimas ir papildomas laimėjimas iš:
3, 4 arba 5 papildomų nemokamų sukimų.
Universalusis spartiečio būgnas, kuris nejuda per visus nemokamus sukimus ir atsiranda
ant 2, 3, 4 arba 5 būgnų.
2X universalusis spartiečio simbolis, kuris nejuda per visus nemokamus sukimus. Visi
laimėjimai laimingose eilutėse padvigubinami. Pasirodo ant 3, 4 arba 5 būgno.
Papildomi kreditai
Per nemokamus sukimus įmanoma laimėti universaliųjų spartiečio simbolių (skydų), kurie
nejuda per kitą būgno sukimą.
Bet kuris Leonido, elitinio kario arba kario simbolis gali tapti universaliuoju spartiečio
simboliu. Universalieji spartiečio simboliai nejuda per visą esamą nemokamų sukimo
mūšį.
Tik papildomuose lošimuose.
Minimalus statymas: 40 kreditų.
Maksimalus statymas: 200 kreditų.
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Leonido simbolių grupės laimėjimas


Kai 1 ir 2 antro būgno pozicijos užpildomos Leonido simboliais, Leonidas atsistoja ir
išsitraukia skydą. Kuo daugiau Leonido simbolių, tuo didesnis laimėjimas.

Atsitiktinis Leonido laimėjimas


Per sukimą 6 arba daugiau Leonido piktogramų gali pasirodyti ant būgnų atsitiktinėse
vietose, aktyvuodamos atsitiktinius Leonido laimėjimus.

2.431 Žaidimas „Ilgai ir laimingai“ („Ever After“)
„Ilgai ir laimingai“ („Ever After“) – tai 5 būgnų lošimo automatas su funkcija „Nuostabusis
veidrodis“ ir su nemokamais žaidimais didesniems laimėjimams. Per įprastą lošimą tikslas yra
surinkti laimingą simbolių derinį bet kuriuo iš 243 būdų. Išmokos suma priklauso nuo statytų
monetų skaičiaus ir surinkto laimingo simbolių derinio.




Minimalus statymas: 0,15 EUR.
Maksimalus statymas: 37,5 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo
automatais yra 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų).

Funkcija „Nuostabusis veidrodis“
Atsitiktinai aktyvuojama iš karto po sukimo.
1, 2 arba 3 simboliai ant 1 BŪGNO tampa UŽBURTAIS.
UŽBURTI simboliai tokiais būna tik esamam sukimui, kaip aptarta toliau.
UNIVERSALUSIS SIMBOLIS: kiekvienas UNIVERSALUSIS SIMBOLIS IŠSIPLEČIA,
uždengdamas visas to būgno pozicijas.
PAPILDOMAS SIMBOLIS: pavirsta UŽBURTU PAPILDOMU simboliu.
MERGINA: pavirsta UNIVERSALIUOJU RITERIO simboliu.
VAIKINAS: pavirsta UNIVERSALIUOJU BARDO simboliu.
PELĖDA: pavirsta UNIVERSALIUOJU RITERIO simboliu.
PELĖ: pavirsta UNIVERSALIUOJU RITERIO simboliu.
ŠIRDIS: pavirsta MERGINOS simboliu.
DEIMANTAS: pavirsta VAIKINO simboliu.
KRYŽIUS: pavirsta PELĖDOS simboliu.
VYNAS: pavirsta PELĖS simboliu.
UŽBURTAIS simboliai gali tapti, kai pasirodo ant bet kurio būgno.
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Visi laimėjimai išmokami vieną kartą po to, kai įvyksta visi virsmai UŽBURTAIS simboliais.
Prasidėjus kitam sukimui, visi simboliai ant visų būgnų vėl atvirsta į savo pradinę formą.
NEMOKAMŲ LOŠIMŲ funkcija gali būti aktyvuojama per funkciją NUOSTABUSIS
VEIDRODIS.
Funkcija NUOSTABUSIS VEIDRODIS negali būti vėl aktyvuojama tuo metu, kai ji veikia.
NEMOKAMŲ LOŠIMŲ FUNKCIJA
Už 3, 4, arba 5 SCATTER BONUS simbolius atitinkamai skiriama 6, 12, arba 30 nemokamų
lošimų.
Už 2, 3, 4, arba 5 PAPILDOMUS užburtus SCATTER simbolius atitinkamai skiriama 6, 12, 30,
arba 60 nemokamų lošimų.
Funkcija NUOSTABUSIS VEIDRODIS aktyvuojama per nemokamus lošimus kiekvieno sukimo
metu.
Veikiant NEMOKAMŲ LOŠIMŲ funkcijai vėl gali būti aktyvuojama kita NEMOKAMŲ
LOŠIMŲ funkcija.
Nemokami lošimai lošiami tokiomis mokėjimo eilutėmis ir monetos verte, kokiomis lošta, kai
aktyvuoti nemokami lošimai.
Nemokamų lošimų laimėjimai pridedami prie derinio ir SCATTER laimėjimų.
UNIVERSALUSIS SIMBOLIS
UNIVERSALIEJI, UNIVERSALIEJI RITERIO, BARDO, BURTININKO ir KARALIENĖS
simboliai gali pakeisti visus simbolius, išskyrus SCATTER.
UNIVERSALIEJI RITERIO, BARDO, BURTININKO ir KARALIENĖS simboliai gali
pasirodyti ant būgnų, tik kai aktyvi funkcija NUOSTABUSIS VEIDRODIS.
SCATTER
UŽBURTI PAPILDOMI simboliai ant būgnų gali atsirasti, tik kai aktyvi funkcija
NUOSTABUSIS VEIDRODIS.
Žaidimo taisyklės:
15 monetų lošiama 243 būdais.
Laimėjimai išmokami pagal mokėjimų lentelę.
Visi laimėjimai dauginami iš monetos vertės.
Išmokamas didžiausias laimingos kombinacijos laimėjimas.
Vienu metu pelnyti laimėjimai sudedami.
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Laimingi deriniai gali pasirodyti bet kur ant būgnų.
Kiekvienas simbolis gali būti priskirtas tik vienam laimingam deriniui.
Atitinkamo simbolio laimėjimui nuspręsti skaičiuojamos tik pozicijos, kuriose yra laimingi
simboliai, išskyrus atvejus, kai po laimingo UNIVERSALIŲJŲ simbolių derinio ant šalimais
esančio būgno pasirodo SCATTER derinys. Šiuo atveju išmokama už laimingą derinį.
Visi laimingi deriniai, išskyrus „Scatter“ derinius, prasideda nuo kairiausio būgno, yra išdėstyti
ant vienas šalia kito esančių būgnų ir už juos išmokama skaičiuojant iš kairės į dešinę.
UNIVERSALIEJI, UNIVERSALIEJI RITERIO, BARDO, BURTININKO ir KARALIENĖS
simboliai gali pakeisti visus simbolius, išskyrus SCATTER.
Kaip lošti:
1. Pasirinkite STATYMĄ eilutei.
2. Spustelėkite SUKTI.
Meniu MYGTUKAI:

Nustatymai:
NUSTATYMŲ

prieiga prie EFEKTŲ KOKYBĖS ir SUKIMO MYGTUKO VIETOS

Statymas:
STATYMO sumą

prieiga prie statymo nustatymų, kuriais galima reguliuoti EILUTĖS

Informacija:
prieiga prie informacijos apie išmokas už laimingų simbolių derinius
ir prie žaidimo taisyklių.

Garsai: paspaudžiamas SUKIMO metu NUTILDO visus garsus.
Jei įjungus lošimą garsai nepaleidžiami arba yra NUTILDYTI, įjungia GARSUS.
Jei paspaudžiamas, kai garsas įjungtas, o būgnai sukasi, veikia kaip prieiga prie garso ir garsų
nustatymų.

2.432 Žaidimas „Auksiniai aitrieji pipirai“ („Chilli Gold“)

85

Žaidimo taisyklės:
















Išmokama skaičiuojant simbolius, išsidėsčiusius iš kairės į dešinę ant šalia esančių būgnų.
Už „Scatter“ simbolius išmokama jiems išsidėsčius bet kokia tvarka.
Išmokamas tik aukščiausias laimėjimas mokėjimo eilutėje.
Laimėjimų laukelyje laimėjimai rodomi kreditais.
Visada lošiama 40 eilučių.
Norint sukti, galima spustelėti tarpelio klavišą.
Spustelėjus mygtuką SUKTI arba tarpelio klavišą, pakartojamas paskutinis statymas.
Pasirinkite daugiklio statymą (1x, 2x, 3x, 4x, 5x).
Už simbolius išmokama, kai jie pasirodo bet kurioje būgno pozicijoje, išskyrus laimėjimą,
pelnytą, kai vieni simboliai pakeičia kitus, tuomet išmokama kelis kartus.
Pradžioje parodomos mokėjimo lentelės sumos priklauso nuo tuo metu pasirinkto
daugiklio.
Papildomi laimėjimai pridedami prie laimėjimų, rodomų LAIMĖJIMŲ matuoklyje.
UNIVERSALIEJI simboliai pakeičia visus simbolius.
Mokėjimo eilutės laimėjimai sudedami.
Minimalus statymas: 0,4 EUR.
Maksimalus statymas: 20 EUR.
Maksimali galima laimėti suma lošime nuotoliniuose lošimuose A kategorijos lošimo
automatais yra 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų).

Nemokami papildomi lošimai











Bet kur pasirodžius 6 raudonosios aitriosios paprikos simboliams, aktyvuojami 3
nemokami žaidimai.
Bet kur pasirodžius 7 raudonosios aitriosios paprikos simboliams, aktyvuojami 6
nemokami žaidimai.
Bet kur pasirodžius 8 raudonosios aitriosios paprikos simboliams, aktyvuojami 9
nemokami žaidimai.
Bet kur pasirodžius 9 raudonosios aitriosios paprikos simboliams, aktyvuojama 12
nemokamų žaidimų.
Bet kur pasirodžius 10 raudonosios aitriosios paprikos simbolių, aktyvuojama 15
nemokamų žaidimų.
Bet kur pasirodžius 11 raudonosios aitriosios paprikos simbolių, aktyvuojama 18
nemokamų žaidimų.
Bet kur pasirodžius 12 raudonosios aitriosios paprikos simbolių, aktyvuojamas 21
nemokamas žaidimas.
Per nemokamą lošimą UNIVERSALIEJI auksinės aitriosios paprikos simboliai pridedami
ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų.
Nemokamuose lošimuose daugiklio statymas toks pat, koks buvo pelnius nemokamus
lošimus.
Per nemokamą lošimą galima iš naujo aktyvuoti papildomą lošimą.
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Per nemokamą lošimą naudojami kiti būgnai.

2.433 Žaidimas „Virtual roulette“ („Virtuali ruletė“)
Lošimas „Virtuali ruletė“ sudarytas iš rato su 37 laukeliais ir kamuoliuko, kuriam šansas sustoti
kiekviename laukelyje yra vienodas. Skaičiai rate yra tai juodi, tai raudoni. Be skaičių 1–36, rate
yra ir žalias 0 skyrelis. Kol ratas juda, kamuoliukas gali sustoti arba juodame, arba raudoname
laukelyje, kurio skaičius lyginis, nelyginis arba 0. Lošėjas gali pasirinkti, kaip statyti, ar statyti
ant vieno, ar daugiau skaičių, ar ant spalvos ir panašiai.
Lošimo „Virtuali ruletė“ tikslas yra atspėti, ant kurio laukelio sustos kamuoliukas.
Mažiausias statymas: 0,10 EUR
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Didžiausias statymas: 4000 EUR
Didžiausias laimėjimas: statymas x 36 (kai statoma ant konkretaus skaičiaus)
Kaip žaisti?
Lošėjas pasirenka žetoną ir kaip statys. Statyti galima ant vieno arba kelių skaičių. Statymo
kombinacijų yra daug, o už jas išmokama skirtingai pagal lošimo taisykles (žr. lentelę).
Norėdamas pradėti lošimą, lošėjas atlieka norimą statymą ir spusteli mygtuką „Pradėti“.
Kamuoliukas metamas ir sustoja ant skaičiaus, kuris tuomet tampa to raundo laimingu skaičiumi.
Lošėjui suteikiamas laimėjimas pagal tai, koks buvo statymas ir spėjimas. Prieš spausdamas
mygtuką „Pradėti“, lošėjas gali pašalinti einamąjį statymą.
Lošimo mygtukai:
Lošimo „Virtuali ruletė“ ekrane matomi mygtukai:

Žetonas

Lošėjas renkasi iš šešių
žetonų su skirtingomis
statymo
vertėmis.
Pasirinkdamas žetonus
lošėjas
aktyvuoja
rodomą vertę. Pasirinktas
žetonas bus paryškintas
mėlynai. Pastatydamas
žetoną lošimo srityje,
lošėjas gali pakeisti
statymo vertę.

Paleisti

Kai spustelimas šis
mygtukas,
prasideda
lošimas ir metamas
kamuoliukas.

Dvigubas

Šiuo mygtuku
padvigubinama esamo
statymo vertė.
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Kartoti

Šį mygtuką galima
naudoti po pirmojo
lošimo. Spustelėkite šį
mygtuką norėdami
pastatyti tą pačią sumą,
kaip ir praeitame lošime.

Išvalyti

Spustelėjus šį mygtuką
vieną kartą, pašalinamas
paskutinis lošimo srityje
pastatytas žetonas.
Spustelėjus šį mygtuką
daugiau nei vieną kartą,
pastatyti žetonai
pašalinami atvirkščia
tvarka. Greitai
spustelėjus mygtuką du
kartus, visi esami
statymai pašalinami iš
lošimo srities.

Surinkti

Spustelėjus mygtuką
„Surinkti“, visa
laimėjimų suma
perkeliama iš laukelio
„Laimėjimai“ į esamo
likučio laukelį.

Garsas

Aktyvinus mygtuką,
žaidimo garsas
įjungiamas /
išjungiamas,
priklausomai nuo
ankstesnės sąlygos.

Žinynas

Kai spustelimas šis
mygtukas, bus
atveriamas pagalbos toks
langas.

Išėjimas

Kai aktyvinamas šis
mygtukas, žaidėjas
išeina iš žaidimo.
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Mažiausias
arba
didžiausias
statymas ant
skaičiaus

Laukelyje rodomi
mažiausio ir didžiausio
statymo ant skaičiaus
nustatymai.

Mažiausias
arba
didžiausias
statymas
lošimui

Laukelyje rodomi
mažiausio ir didžiausio
statymo stalui
nustatymai.

Didžiausias
laimėjimas

Didžiausias laimėjimas
pagal statymo sumą.

Paskutinis
statymas

Rodo paskutinio lošimo
statymą.

Paskutinis
laimėjimas

Rodo paskutinio lošimo
laimėjimą.

Laukelyje rodoma vieno
Nominacijos kredito vertė pasirinkta
valiuta.

Paskutiniai
skaičiai

Šioje eilutėje iš kairės į
dešinę, tokia tvarka kaip
pasirodė, rodomi
paskutiniai skaičiai,
kurių pats paskutinis
rodomas didesnis.
Pasirinkdamas bet kurį
iš šių skaičių, lošėjas
pasirenka statymą iš
lošimo, kuriame tas
skaičius pasirodė.

Ekrano
dydžio
valdymas

Aktyvinus mygtuką,
ekranas arba padidina,
arba sumažina savo
dydį, priklausomai nuo
jo esamos būsenos.

Dešinėje žinutės laukelio pusėje lošėjas gali matyti lošimo skaičių ir vietinį laiką.
Žaidimo taisyklės:
Lošime „Virtuali ruletė“ yra 3 eilės ir 12 stulpelių. Laukelis „0“ yra pačioje skaičių laukelio
pradžioje. Visi statymai skirstomi į dvi kategorijas: vidiniai ir išoriniai. Vidiniai statymai atliekami
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ant skaičių, o išoriniai ant juodos, raudonos, nelyginių ir lyginių skaičių, pirmo, antro, trečio tuzino
arba tam tikrų skaičių derinio. Vidiniai statymai gali būti atliekami ant skaičių ir juos skiriančių
linijų, o išoriniai paprastai atliekami ant laukelių, kurie nenumeruoti.
Vidiniai
Išmoka

Statymo pavadinimas
Statymas ant vieno
skaičiaus
arba
tiesus statymas

Statymas tik ant vieno skaičiaus, kurį lošėjas gali
atlikti ant bet kurio skaičiaus, įskaitant 0.

35:1

Statymas
ant
dviejų skaičių arba
išskirtas statymas

Statymas ant linijos tarp dviejų skaičių, kurie ant
stalo yra vienas šalia kito horizontaliai arba
vertikaliai.

17:1

Statymas ant trijų
skaičių arba gatvės
statymas

Statymas ant trijų skaičių iš eilės. Lošėjas gali statyti
taip pat ir ant šių grupių: 0, 1 ir 2 arba 0, 2 ir 3

11:1

Statymas
keturių
arba
statymas

ant
skaičių
kampo

Statoma ant 4 skaičių, kurie sudaro kvadratą.
Norėdamas atlikti tokį statymą, lošėjas stato žetoną
ant bendro keturių skaičių kampo. Lošėjas gali statyti
taip pat ir ant: 0, 1, 2 arba 3.

8:1

Statymas ant šešių
skaičių arba linijos

Statoma ant 6 skaičių arba dviejų šalia viena kitos
esančių gatvių.

5:1

Išoriniai Statymo pavadinimas

Išmoka

Stulpelio

Statoma ant 12 skaičių. Lošėjas atlieka statymą ant
12 skaičių bet kuriose iš trijų horizontalių eilučių.

2:1

Tuzino

Statoma ant 12 skaičių. Lošėjas stato ant vienos iš
trijų 12 skaičių grupių laukeliuose, pažymėtuose
kaip pirmas, antras ir trečias.

2:1

Statymas ant mažų
arba didelių skaičių

Statoma ant 18 skaičių. Ant 0 nestatoma, nes tai
nei mažas, nei didelis skaičius. Lošėjas gali statyti
ant pirmų 18 (mažų) arba ant paskutinių 18
(didelių)
skaičių
išoriniuose
laukeliuose,
pažymėtų 1–18 arba 19–36.

1:1

Statymas ant lyginių
arba nelyginių

Lošėjas gali statyti ant galimybės, kad laimingas
skaičius bus nelyginis arba lyginis, arba gali
pasirinkti atitinkamą „NELYGINIAI“ arba
„LYGINIAI“ laukelį. 0 nėra nei lyginis, nei
nelyginis.

1:1
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Statymas ant raudonų
arba juodų

Lošėjas gali atlikti statymą ant laukelio su raudonu
arba juodu rombu, taip statydamas ant galimybės,
kad laimingasis skaičius, pasirodysiantis ant rato,
bus atitinkamos spalvos. 0 nėra nei raudonas, nei
juodas.

1:1

Kiti statymai
Statymo pavadinimas
Nulio žaidimas

Statoma ant skaičių, artimiausių
nuliui. Statymą sudaro keturi
žetonai. Trys iš jų statomi išskirtu
statymu, vienas tiesiu statymu.

Išmoka lygi atliktiems
statymams. Išskirtas –
17:1, o tiesus – 35:1

Statymas ant didelių
skaičių serijos

Statoma ant septyniolikos skaičių,
kurie rate yra tarp 22 ir 25,
įskaitant 22 ir 25.

Išmoka lygi atliktiems
statymams.
Gatvės
statymas– 11:1, išskirtas –
17:1 ir kampo – 8:1

Statymas ant našlaičių

Penki žetonai statomi keturiais
išskirtais ir vienu tiesiu statymu.

Išmoka lygi atliktiems
išskirtiems – 17:1, ir
tiesiems statymams – 35:1

Statymas ant mažų
skaičių serijos

Statoma ant dvylikos skaičių,
kurie yra ant priešingos rato
pusės, tarp 27 ir 33, įskaitant 27 ir
33. 6 žetonai statomi išskirtai.

Išmoka lygi išskirtiems
statymams –17:1

Statymas ant kaimynų

Šiuo mygtuku lošėjas gali
pasirinkti tam tikro skaičiaus rate
kaimyninius skaičius (iš vienos ir
kitos pasirinkto skaičiaus pusės
rate) ir statymas bus atliktas ant
kaimyninių skaičių.

Išmoka lygi tiesiems
statymams – 35:1

Papildomas pagrindinio prizo kortų lošimas
Slapto pagrindinio prizo kortų lošimas – tai papildomas lošimas, atsitiktinai aktyvuojamas per
bet kurį įprastą Pagrindinio prizo kortų lošimą.
Pagrindinio prizo kortų lošime yra keturi slaptų pagrindinių prizų lygiai. Kiekvienas slapto
pagrindinio prizo lygis vaizduojamas tam tikra kortos rūšimi:
o
o
o
o

KRYŽIAI – 1 lygis (mažiausia pagrindinio prizo dalis);
BŪGNAI – 2 lygis;
ŠIRDYS – 3 lygis;
VYNAI – 4 lygis (didžiausia pagrindinio prizo dalis).
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Kiekvieno Slapto pagrindinio prizo kortų lošimo lygis ir jo sumos rodomos iš dešinės
atitinkamo kortos rūšies simbolio.
Pagrindinio prizo lygiams įnašai nustatomi procentiškai pagal lošėjo statymo sumą.


AKTYVAVIMAS

Papildomas slapto pagrindinio prizo kortų lošimas gali būti atsitiktinai aktyvuojamas po
kiekvieno lošimo, kai jau išmokėti visi laimėjimai. Kai aktyvuojamas slapto pagrindinio prizo
kortų lošimas, lošėjui garantuojama galimybė išlošti kažkurio lygio slaptą pagrindinio prizo dalį.
Slapto Pagrindinio prizo kortų lošimas lošiamas per pagrindinį lošimą, bet jo neuždaro. Kai
papildomas lošimas baigiasi, grįžtama į pagrindinį lošimą, kuris buvo lošiamas aktyvavus
slaptą pagrindinio prizo papildomą kortų lošimą .


TAISYKLĖS IR VALDIKLIAI

Lošėjui, prasidėjus pagrindinio prizo papildomam kortų lošimui, parodomas pasirinkimų
laukas su 12 užverstų kortų. Lošėjas pasirenka kortas iki kol randa 3 vienodos rūšies kortas. Pagal
tai, kokios rūšies kortos atidengtos, lošėjui suteikiamas atitinkamas slapto pagrindinio prizo
kortų lošimo lygio laimėjimas. Išmokama papildomo laimėjimo suma atitinka sukauptą
laimėjimų sumą tuo metu, kai atidengiamas paskutinis tokios pat rūšies simbolis. Norėdamas
užbaigti Pagrindinio prizo kortų lošimą, ir pridėti papildomus laimėjimus prie bendros
laimėjimų
sumos,
lošėjas
turi
paspausti
mygtuką
„Surinkti“.
Lošėjas bet kuriuo mokamu statymu turi realų šansą išlošti aukščiausio lygio papildomo lošimo
laimėjimą, kai pradeda lošti papildomame pagrindinio prizo kortų lošime. Vis dėlto kuo
aukštesnis pagrindinio lošimo mokamas statymas, tuo didesnis šansas pelnyti papildomą lošimą ir
laimėti
kažkurio
lygio
slapto
pagrindinio
prizo
dalį.
Mokami statymai: 5–10 EUR
Jei dingo ryšys, per papildomą pagrindinio prizo kortų lošimą lošimas išsaugomas.
LAIMĖTOJAI
Jei išlošiamas bet kuris slaptas pagrindinio prizo laimėjimas, visi lošėjai, lošiantys pagrindinio
prizo kortų lošimą, informuojami apie laimėjimą ekrane pasirodžiusia žinute.
Žaidimo pertraukimai


Visiškas žaidimo atkūrimas

Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo,
nebaigtas žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas.


Atšaukimas

Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo
pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui.
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2.434 Žaidimas „Roulette“ („Ruletė“)
Minimalus statymas: 0,5 EUR
Maksimalus statymas: 20 EUR
Maksimalus laimėjimas: 720 EUR
Paveikslėlis Nr. 1

žaidimo pasirinkimas.
Pirmiausia turite pasirinkti kitą žaidimą. Tiesiog paspauskite viršuje kairėje pusėje
esantį laukelį.

Pasirinkite žetoną.
Dabar privalote pasirinkti norimą statymo sumą kiekvienam statymui.

Atlikite statymą.
Paspauskite ant pasirinkto skaičiaus pasirinktam statymui atlikti. Žetonas
uždedamas ant skaičiaus su pasirinkta pinigų suma.
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Panaikinti statymus.
Paskutinis statymas gali būti panaikintas, paspaudus „PANAIKINTI PASKUTINĮ“ mygtuką. „PANAIKINTI VISUS“ mygtukas panaikina visus statymus.
Panaikinti visus statymus galima tik tada, kai lošimas dar neprasidėjęs!

Pakartoti paskutinius statymus
Paspaudus „Pakartoti paskutinį“ statymą, gali būti pakartoti paskutiniai
statymai.

Pakeisti vaizdą
Paspaudę mygtuką „Pakeisti vaizdą“, galite rinktis tarp dviejų skirtingų
žaidimo ekranų.
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Paveikslėlis Nr. 2

Pasirinkite raundą
Pirmiausia privalote pasirinkti norimą raundą. Paspauskite viršuje kairėje pusėje
esantį laukelį. Apačioje rodomas žaidimo pradžios laikas.
Apačioje rodomas žaidimo pradžios laikas.

Pasirinkite žetoną
Dabar privalote pasirinkti norimą statymo sumą kiekvienam statymui.

Pasirinkite „kaimynus“
Prieš nuspręsdami, kokį skaičių rinktis, pasirinkite reikalaujamus „kaimynus“.

Pavyzdžiui, pasirinkite +2 ir šalia pasirinkto numerio į statymą bus įskaičiuoti 2
skaičiai.
96

Atlikite statymą
Paspauskite ant pasirinkto skaičiaus pasirinktam statymui atlikti. Žetonas
uždedamas ant skaičiaus su pasirinkta pinigų suma.

žaidimų sistemos
Žinoma, taip pat galite žaisti ir kitais statymo būdais: SERIE 5/8, ORPHELINs,
SERIE0/2/3 arba 0 SPIEL. Tokiu atveju tiesiog padėkite žetoną ant pasirinkto žaidimo
sistemos laukelio.

Paveikslėlis Nr. 3

Paskutiniai žaidimai
Istorijos sąraše rodomi esami ir buvę statymai. Galite matyti lošimo numerį,
skaičių laimėtoją ir, jeigu buvo laimėjimas, laimėjimą.

Pasirinkite raundą
Istorijos sąraše paspauskite ant žaidimo raundo, kad jį pasirinktumėte.
97

Skaičius laimėtojas
Skaičius laimėtojas mirksi žaidimo ekrane.

Statymai
Statymai rodomi žaidimo ekrane ir yra pažymėti žetonu. Jeigu laimėjote, žetonas
bus auksinis. Sveikiname!
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