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PATVIRTINTA:
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2019 m. lapkričio mėn. 22 d. įsakymu Nr. DIE-649

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO
PAPILDYMAS
Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų A kategorijos lošimo
automatais taisyklės, papildo punktais nuo 2.558 iki 2.584 imtinai ir išdėsto juos taip:

2.558 Žaidimas „Arkanas: būgnų chaosas“ („Arcane: Reel Chaos“)
Žaidimo taisyklės:
„Arkanas: būgnų chaosas“ - tai 5 būgnų, 3 eilių ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas su
universaliaisiais simboliais, 4 mini funkcijomis ir progresuojančiais nemokamais sukimais.



















Lošiama su 20 statymo eilučių (fiksuotomis) ir skirtingomis monetos vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,2 EUR. Maksimali statymo suma: 200 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 100 000 EUR.
Statymo suma nustatoma padidinant ar sumažinant rodykles šalia MONETOS VERTĖS
skyrelio.
LIKUTIS rodo likutį ar monetų kiekį, kuriuos galima panaudoti darant statymus.
Lošimą galima lošti su pinigais arba monetomis, o lošėjas gali bet kada pereiti nuo vieno prie
kito net ir nemokamų sukimų metu.
Norėdami sukeisti pinigus ir monetas, spustelėkite 1 iš 3 laukų iš bet kurioje sukimo mygtuko
pusėje.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas yra lygus MOKĖJIMŲ LENTELĖJE parodytai vertei,
padaugintai iš visų taikomų daugiklių.
MOKĖJIMŲ LENTELĖJE pateiktos simbolių išmokėjimo vertės yra dinamiškos ir keičiasi
atsižvelgiant į pasirinktą statymo vertę.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi laimėjimai išmokami tik statymo eilutėse, išskyrus laimėjimus su „Scatter“ simboliais.
Vienu metu gali būti suaktyvinta tik viena mini funkciją.
Užbaigus mini funkciją, bendras laimėjimas iš mini funkcijos pridedamas prie pinigų ar
monetų likučio.
Nemokamo sukimo laimėjimai pridedami prie visų pradinių statymo eilučių laimėjimų.
Mini funkcijų negalima suaktyvinti kartu su nemokamais sukimais.
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Universalusis simbolis



Įprasti universalieji simboliai pagrindinio lošimo ir Chrono pakartotinių sukimų metu gali
pasirodyti bet kuriame būgne, bei pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“.
Universaliojo simbolio pakeitimas pagal MOKĖJIMŲ LENTELĘ suteikia didžiausią
įmanomą laimingą derinį statymo eilutėje.

Psyop'o universaliųjų simbolių rinkinys




Ši funkcija yra atsitiktinai suaktyvinama pagrindinio lošimo metu.
Kai sukimo metu pasirodo Psyop'as, sukuriamos 3 universaliųjų simbolių rinkinio perdangos,
apimančios visą būgną.
Funkcijos metu universaliųjų simbolių rinkinys pasirodo ant 2 arba 3 būgnų.

Flare'o daugiklis




Ši funkcija yra atsitiktinai suaktyvinama pagrindinio lošimo metu kuomet laimima statymo
eilutėje.
Kai sukimo metu pasirodo Flare'as, daugiklis padidina statymo eilutės laimėjimus x3, x4 ar x5.
Daugikliai taikomi dabartiniam sukimui ir padaugina visus statymo eilutės laimėjimus.

Chrono pakartotiniai sukimai








Ši funkcija yra atsitiktinai suaktyvinama pagrindinio lošimo metu, lošimo raunde kuriame
nebuvo pasiektas laimėjimas, bet ne tada, kai ant būgno pasirodo 3 „Scatter“ simboliai.
Chrono pakartotinių sukimų funkcija aktyvuoja papildomus sukimus visuose 5 būgnuose po
nelaimėjusio sukimo. Pakartotinių sukimų funkcija veiks tol, kol bus pasiektas statymo eilutės
laimėjimas
Chrono pakartotinių sukimų funkcijos metu ant būgnų nėra „Scatter“ simbolių.
Už kiekvieną pakartotinį sukimą progresuojantis daugiklis padidina statymo eilutės laimėjimus
mažiausiai x2, bet ne daugiau kaip x10. Su kiekvienu nauju pakartotiniu sukimu, daugiklis
padidinamas 1.
Daugikliai taikomi dabartiniam sukimui ir padaugina visus statymo eilutės laimėjimus.

Zero.x perdengiamas universalusis simbolis




Ši funkcija yra atsitiktinai suaktyvinama pagrindinio lošimo metu.
Kai sukimo metu būgne pasirodo Zero.x, sukuriami 3–5 atsitiktiniai perdengiami universalieji
simboliai.
Šią funkciją galima suaktyvinti bet kurio pagrindinio lošimo sukimo metu: net sukimo, kuriame
yra eilutės laimėjimas.

Nemokami sukimai




3 „Scatter“ simboliai pagrindinio lošimo metu pasirodantys ant 1, 3 ir 5 būgno aktyvuoja
nemokamus sukimus.
Suaktyvinus nemokamus sukimus, laimima premija, kuri yra 5x didesnė už statymo sumą.
Nemokamų sukimų metu didvyris kovoja su priešu, turčiumi, nedaugiau kaip 4 skirtinguose
etapuose. Jei herojus praeina paskutinį etapą, skiriama papildoma premija.
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Herojai ir turčius turi po vieną sveikatos matuoklį. Kiekvieno sukimo metu herojaus arba
dabartinio priešo sveikatos juosta sumažės viena padala. Jei sukimas suteikia pergalę, priešo
sveikatos juosta sumažėja viena padala, o jei sukimas nesuteikia pergalės viena padala
sumažėja herojaus sveikata. Kai turčiaus sveikatos matuoklis išeikvotas, prasideda naujas
etapas ir vyksta naujas mūšis. Nemokamų sukimų metu vykusi kova baigiasi kai herojų arba
turčių sveikatos matuoklis pasiekia nulį.
Pradėjus funkciją, herojų sveikatos matuoklyje yra 6 sveikatos taškai ir daugiklis x1. Už
kiekviename etapą kuomet herojai nugali turčius, tiek sveikatos matuoklis, tiek daugiklis
padidėja 1. Sveikatos matuoklis gali padidėti tik iki 6 taškų. Baigiant 4 ir paskutinįjį etapą
prieš „turčių, sveikatos juosta jau nebe padidės.
Turčius pradeda skirtingais su sveikatos taškais, atsižvelgiant į etapą: 1 etape jis turi 2 sveikatos
taškus ir x1 daugiklį. 2 etape jis turi 4 sveikatos taškus ir x2 daugiklį. 3 etape jis turi 5 sveikatos
taškus ir x3 daugiklį, o 4 etape – 6 sveikatos taškus ir x4 daugiklį.
Priešo sveikatos matuoklis gali tik sumažėti, bet ne padidėti.
Pasibaigus paskutiniam turčio etapui, skiriama 10 kartų didesnė premija už likusius sveikatos
taškus.
Nemokamų sukimų metu būgnuose gali pasirodyti tik rašytiniai simboliai (rašytinius simbolius
rasite MOKĖJIMŲ LENTELĖJE).
Nemokami sukimai yra lošiami ta pačia statymo verte kaip ir raundas, kuriame buvo aktyvuoti
nemokami sukimai.
Daugikliai taikomi dabartiniam sukimui ir padaugina visus statymo eilutės laimėjimus.
Nemokamų sukimų pabaigoje lošimas sugrąžinamas į raundą, kurio metu aktyvuoti nemokami
sukimai.
Bendro laimėjimo laukelyje rodomi nemokamų sukimų laimėjimai ir laimėjimai iš raundo, per
kurį aktyvuoti nemokami sukimai.

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

Funkcija
Spustelėkite, jei norite pradėti žaidimą su
dabartine statymo verte (arba paspauskite
tarpelio klavišą).
Spustelėkite norėdami pasiekti lošimo
nustatymus ir informaciją apie žaidimą.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus
arba slinkikliu pasireguliuokite garsumą.
Norėdami
pakeisti
monetos
vertę,
spustelėkite rodykles aukštyn ir žemyn.
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Norėdami sukeisti pinigus ir monetas,
spustelėkite 1 iš 3 laukų iš bet kurioje sukimo
mygtuko pusėje.

Spustelėkite norėdami pasiekti lošimo
nustatymus ir informaciją apie žaidimą.
Spustelėkite
norėdami
peržiūrėti
MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Norėdami
peržiūrėti informaciją slinkite aukštyn ir
žemyn.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo
nustatymų meniu ir pasirinkti tam tikrus
nustatymus.
Spustelėkite
taisykles.

norėdami

atidaryti

lošimo

Pastaba:
Lošimų
žurnaluose
visada bus
rodomas
monetų kiekis,
o ne piniginė
vertė,
nepriklausomai
Spustelėkite norėdami peržiūrėti naujausią nuo režimo
lošimo istoriją.
pasirinkto
prieš lošiant.
Laimėjimas
pinigais yra
lygus
laimėjimui
monetomis,
padaugintam iš
monetos
vertės.
Lošimo nustatymų parinktys:



Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.

Lošimo nustatymų parinktys:




Garsai. Išjungia visus garsus.
Garso efektai. Išjungia arba įjungia garso efektus.
Foninė muzika. Išjungia arba įjungia foninę muziką.
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„Bakara“ istorija. Atidaro arba uždaro lošėjo ir bankininkės rankos verčių istoriją
kiekviename raunde. Norėdami uždaryti istoriją spustelėkite kryžiuką (X).
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinių lošimų istoriją.

2.559 Žaidimas „Drugelių rinkinys 2“ („Butterfly Staxx 2“)
„Drugelių rinkinys 2“ lošimo taisyklės:























„Drugelių rinkinys 2“ – tai 5 būgnų, 4 eilių ir 40 statymo eilučių vaizdo lošimų automatas su
universaliojo simbolio pakeitimais, pakartotiniais sukimais ir „Scatter“ laimėjimais su
galimybe pasirinkti drugelių sukimus ir drugelių siautulį.
Lošiama su 10 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis monetos
vertėmis.Minimali statymo suma: 0,25 EUR. Maksimali statymo suma: 1250 EUR.
Maksimalus laimėjimas: 250 000 EUR. Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama monetos
verte. Lošiant žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą pasirinktu lygiu, mygtuką
DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir padaugintai
iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Drugelių siautulys yra papildomas žaidimas, veikiantis „pasirink ir paspausk“ principu.
3 „Scatter“ simboliai, pagrindinio lošimo metu esantys ant 1, 3 ir 5 būgno, suteikia galimybę
pasirinkti drugelių sukimus ir drugelių siautulį.
Visi monetų laimėjimai išmokami tik kai laimima statymo eilutėse, išskyrus pergales drugelių
siautulio metu.
Drugelių sukimai, pakartotiniai sukimai ir drugelių siautulys negali būti aktyvuoti vienu metu.
Pakartotinių sukimų metu lošėjas gali atrakinti 2 papildomas žaidimų zonas.
Drugelių sukimų metu veikia 3 aktyvios žaidimų zonos.
Drugelių sukimų ir pakartotinių sukimų metu lošimo zonos žaidžiamos tokiu pačiu statymu ir
išdėstymu kaip ir raundas suaktyvinęs pakartotinius sukimus ir drugelių sukimus.
Kiekvienoje žaidimų zonoje esantys būgnai sukasi atskirai, tačiau vienu metu.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.

Universalusis simbolis



Universalieji simboliai pagrindinio lošimo ir pakartotinio sukimo metu gali būti bet kuriose
būgnų vietose ir pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama kaip už
didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.

Pakartotiniai sukimai
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Pakartotiniai sukimai suaktyvinami pagrindinio lošimo metu, nusileidus 4 drugelių simbolių
rinkiniui, apimančiam visą būgną.
Pakartotiniai sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte, kaip ir sukimas,
suaktyvinęs pakartotinius sukimus.
Prieš prasidedant pakartotiniems sukimams, visi drugelio simboliai skrenda į kairiausią vietą
toje pačioje eilėje, kuri dar nėra užima drugelio simbolio, ir lieka ant būgno iki pakartotinių
sukimų pabaigos.
Pakartotinių sukimų metu antroji žaidimų zona bus atrakinta jei 2 kairiausi būgnai yra pilnai
padengti drugelio simboliais.
Trečioji žaidimų zona atrakinama jei 3 kairiausi pirmosios žaidimų zonos būgnai arba 2
kairiausi antrosios žaidimų zonos būgnai yra pilnai uždengti drugelio simboliais.
Kiekvienoje žaidimų zonoje esantys būgnai sukasi atskirai, tačiau vienu metu.
Šios papildomos žaidimų zonos prasideda pirmuoju, pilnai padengtu drugelio simboliais,
būgnu.
Pakartotinių sukimų metu, nauji drugelio simboliai, nusileidę į bet kurią žaidimų zoną, suteikia
papildomą pakartotinį sukimą visose neužrakintose zonose.
Kai nauji drugelio simboliai nenusileidžia nei vienoje iš neužrakintų žaidimų zonų,
pakartotiniai sukimai pasibaigia.
Pasibaigus pakartotiniams sukimams, laimėjimas iš pakartotinių sukimų yra pridedamas prie
laimėjimų, gautų raundo, aktyvavusio pakartotinius sukimus, metu.
Prieš pradedant pakartotinius sukimus, išmokami visi statymo eilutės laimėjimai, gauti sukimo,
aktyvavusio pakartotinius sukimus, metu.
Pradėjus naują raundą, papildomos žaidimų zonos išnyksta.

Drugelių sukimai











Pasirinkimas žaisti drugelių sukimus suteikiamas, kai pagrindinio lošimo metu 1, 3 ir 5
būgnuose atsiranda 3 „Scatter“ simboliai. Jei lošėjas pasirenka žaisti drugelių sukimus,
suaktyvinami 5 drugelių sukimai.
Drugelių sukimų metu ant būgnų gali nusileisti tik kokono simboliai.
Kokono simboliai gali būti miegantys arba aktyvūs. Ant būgnų nusileidę matomi aktyvūs
kokono simboliai virsta drugelių simboliais.
Visi drugelio simboliai skrenda į kairiausią vietą toje pačioje eilėje, kuri dar nėra užimta
drugelio simboliu, statymo eilutės laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo, o drugelio
simboliai išlieka būgnuose iki drugelių sukimosi pabaigos.
Drugelių sukimų metu negalima laimėti papildomų drugelių sukimų.
Drugelių sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte, kaip ir sukimas,
suaktyvinęs drugelių sukimus.
Pasibaigus drugelių sukimams, laimėjimai iš drugelių sukimų yra pridedami prie laimėjimų,
gautų raundo, aktyvavusio drugelių sukimus, metu.
Pasibaigus drugelių sukimams, žaidimas grįžta į raundą, kuriame buvo suaktyvintas drugelių
sukimams.

Drugelių siautulys




Pasirinkimas žaisti drugelių siautulį suteikiamas, kai pagrindinio lošimo metu 1, 3 ir 5
būgnuose atsiranda 3 „Scatter“ simboliai. Jei lošėjas nusprendžia žaisti drugelių siautulį,
suaktyvinamas žaidimas, veikiantis „pasirink ir paspausk“ principu.
Drugelių siautulys yra papildomas žaidimas, veikiantis „pasirink ir paspausk“ principu,
sudarytas iš etapų ir prieinamas iki 5 lygio. Lošimas prasideda nuo 10 pasirinkimų.
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Drugelių siautulio metu lošėjas pasirenka drugelio simbolius, kurie apdovanoja monetomis taip
padidindami bendra laimėjimo suma.
Kiekviename etape lošėjui skiriama 10 pasirinkimų. Šie pasirinkimai (+10) pridedami prie
pasirinkimų, likusių iš ankstesnio etapo. 1 etapo drugelių siautulys prasideda nuo 10
pasirinkimų, o kitas etapas tęsis su likusiais 1 etapo pasirinkimais ir papildomais 10
pasirinkimų.
Minimalus ir maksimalus monetų laimėjimas už kiekvieną pasirinkimą yra nuo x0,4 iki x5
kartų didesnis už statymo sumą, priklausomai nuo etapo lygio.
Drugelių siautulio metu lošėjas gali išsirinkti specialius drugelio simbolius, kurie suteikia etapo
atnaujinimą, tačiau nesuteikia monetų. Šis etapo atnaujinimas yra nemokamas pasirinkimas ir
nebus išskaičiuojamas iš pasirinkimų, likusio tam žaidimui, skaičiaus.
Drugelių siautulys pasibaigia, kai nebelieka pasirinkimų.
Pasibaigus drugelių siautuliui, žaidimas grįžta į raundą, kuris suaktyvino drugelių siautulį.
Pasibaigus drugelių siautuliui, laimėjimai iš drugelių siautulio yra pridedami prie laimėjimų,
gautų raundo, aktyvavusio drugelių siautulį, metu.
Jei lošėjas atkuria žaidimą drugelių siautulio metu, žaidimas tęsiamas nuo kito vietos, kurioje
lošėjas buvo prieš tai, etapo. Atkuriant žaidimą paskutinio etapo metu, žaidimas atkuriamas
baigiamuosiuose vaizdo epizoduose. Jei žaidimas perkraunamas dėl interneto ryšio ar serverio
paleidimo iš naujo, žaidimas tęsiamas ten, kur baigė lošėjas. Baigęs drugelių siautulio žaidimą,
lošėjas grįžta į pagrindinį žaidimą ir lošimo ekrane rodomas scenarijus, kuriame laimėjimas
nepasiektas.

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

Funkcija

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

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

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite MOKĖJIMO LENTELĖS
puslapius.
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Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.
Lošimo nustatymų parinktys:




Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinių lošimų istoriją.

2.560 Žaidimas „Pinigų mašina“ („Cash-O-Matic“)
Žaidimo „Pinigų mašina“ lošimo taisyklės:




















„Pinigų mašina“ turi 1024 būdus statyti ir yra 5 būgnų ir 4 eilių vaizdo lošimų automatas su
nemokamais sukimais, daugikliais ir lavinos funkcija.
Lošime yra 1024 būdai statyti (fiksuoti), 1–10 lygių (20 monetos lygiui) ir skirtingomis monetų
vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,2 EUR. Maksimali statymo suma: 100 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 200 000 EUR.
Nėra statymo eilučių.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Spustelėjus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama pastačius 1024 būdais, aukščiausiu statymo
lygiu ir esama monetos verte. Lošiant žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą pasirinktu
lygiu, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Simbolių reikšmės yra vienodos, neatsižvelgiant į spalvų schemą.
Sutampantys simboliai bet kuriose 2 (jei yra raudonos žvaigždės simbolis) ar daugiau gretimų
būgnų, nuo kairiausio iki dešiniausio būgno, yra statymo būdo laimėjimas.
Už statymo būdą išmokama tik kai jis išsidėstęs nuo kairiausio būgno iki dešiniausio.
Išmokama tik už ilgiausią kiekvieno simbolio vienodų simbolių derinį.
Daugiau statymo būdo laimėjimų susidaro, kai ant būgnų, kuriais sukuriamas ilgiausias
laimingas statymo būdo derinys, pasirodo papildomų tokių pačių simbolių.
Įmanoma tuo pat metu laimėti su daugiau nei 2 skirtingų simbolių.
Vienu metu laimėjus dėl skirtingų statymo būdų tie laimėjimai sudedami.
Statymo būdo laimėjimas monetomis yra lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje,
padaugintai iš statymo lygio. Ši suma taip pat padaugina iš bet kokių kitų taikomų daugiklių.
Statymo būdo laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis padaugintam iš monetos vertės.
Laimėjimo išmokėjimo būdo 1 lygyje pavyzdys



4 derantys mėlyni Brangakmenių simboliai ant gretimų būgnų, pradedant nuo kairiausio būgno
iki dešiniausio, suteikia 5 monetas. Tai padauginama iš 2 (už 2 Brangakmenių simbolius ant
4 būgno), taigi bendras laimėjimas yra 2 x 5 = 10.
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Lavinos funkcija






Statymo būdas arba „Scatter“ simboliai ant būgnų pradeda Laviną.
Užuot sukęsi simboliai sukrenta į pozicijas ant būgnų.
Simboliai laimėjusiame derinyje išlieka ant būgnų, o visi kiti simboliai išnyksta ir palieka vietą
antrai simbolių Lavinai, kad laimėjimas būtų didesnis.
Lavinos tęsiasi, iki kol nebelieka laimėjimų.
Laimėjimai iš Lavinos skaičiuojami ir išmokami po paskutinės Lavinos.

Nemokami sukimai








10 ar daugiau „Scatter“ simbolių, atsiradę bet kurioje būgnų vietoje, suaktyvina nemokamus
sukimus.
Surinktų „Scatter“ simbolių skaičius lygus laimėtų nemokamų sukimų skaičiui.
Mažiausias nemokamų sukimų skaičius yra 10.
Surinktų „Scatter“ simbolių skaičius atstatomas tarp sukimų, bet ne Lavinų metų.
Surinkti „Scatter“ simboliai yra pridedami prie „Scatter“ skaitiklio, o likę simboliai lieka
vietoje. Surinkti „Scatter“ simboliai tuomet yra keičiami naujais simboliais būgnuose. Tai
tęsiasi tol, kol nebelieka jokių „Scatter“ simbolių, kuriuos reiktų surinkti.
„Scatter“ simboliai yra surenkami pirmiausia, prieš įvertinant laimėjimus.
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Nemokamų sukimų metu bus suteiktas 1 nemokamas sukimas už kiekvieną eilę, užpildytą
laimingais simboliais. Lygio daugiklis išlieka toks pats kaip ir nemokamų sukimų pradžioje,
neatsižvelgiant į surinktų nemokamų sukimų skaičių.
Bendro laimėjimo laukelyje rodomi nemokamų sukimų laimėjimai ir laimėjimai iš raundo, per
kurį aktyvuoti nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų pabaigoje lošimas sugrąžinamas į raundą, kurio metu aktyvuoti nemokami
sukimai.
Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per raundą, kuris
aktyvino Nemokamus sukimus.

Lygio daugiklis











Lygio daugiklis suteikiamas, jei bent viena eilutė užpildyta laimingais simboliais. Jį galima
suaktyvinti tiek pagrindinio lošimo, tiek nemokamų sukimų metu.
Lygio daugiklis padaugina tik statymo būdo laimėjimus.
Apskritai jis turi 4 lygius (po vieną lygį kiekvienai eilutei, užpildytai laimingais simboliais).
Pagrindinio lošimo metu, lygiai yra lygūs šiems daugikliams: 1 lygis – daugiklis x1; 2 lygis –
daugiklis x2; 3 lygis – daugiklis x4; 4 lygis – daugiklis x10.
Nemokamų sukimų metu daugiklis priklauso nuo „Scatter“ simbolių, aktyvavusių nemokamus
sukimus, skaičiaus. Bet statymo būdo laimėjimas dauginamas iš dabartinio daugiklio.
10–14 „Scatter“ simbolių: 1 lygis – daugiklis x2; 2 lygis – daugiklis x4; 3 lygis – daugiklis x8;
4 lygis – daugiklis x20.
15–19 „Scatter“ simbolių: 1 lygis – daugiklis x3; 2 lygis – daugiklis x6; 3 lygis – daugiklis
x12; 4 lygis – daugiklis x30.
20+ „Scatter“ simbolių: 1 lygis – daugiklis x5; 2 lygis – daugiklis x10; 3 lygis – daugiklis x20;
4 lygis – daugiklis x50.
Lygio daugiklis atstatomas tarp nemokamų sukimų, bet ne Lavinų.
Laimėjimo laukas pagrindiniame žaidime apima visas raundo pergales, padaugintas iš
atitinkamo koeficiento.

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

Funkcija

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

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

11

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės puslapius.

Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.

Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

Lošimo nustatymų parinktys:




Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.561 Žaidimas „Kazino Holdem“ („Casino Holdem“)
„Kazino Holdem“ žaidimo taisyklės:







„Kazino Holdem“ yra pokerio žaidimas, žaidžiamas su standartine 52 kortų kalade (išėmus
džokerius).
Minimali statymo suma: 1 EUR. Maksimali statymo suma: 100 EUR. Maksimalus laimėjimas:
10 500 EUR.
Lošiama su viena kortų kalade, jas sumaišant prieš kiekvieną raundą.
Individualios kortos yra reitinguojamos tokia mažėjančia tvarka: Tūzas (aukščiausia ir
žemiausia korta), Karalius, Karalienė, Valetas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Ženklas Min./Maks. nurodo minimalų ir maksimalų statymą, kurį galima pateikti ANTE metu.
Išmokos atliekamos pagal mokėjimų lentelę. Norėdami peržiūrėti mokėjimų lentelę, žiūrėkite
toliau pateiktą skyrių „Išmoka“.

Kaip lošti?










Norėdami atlikti statymą, pasirinkite žetoną ir spustelėkite statymo zonoje.
Jei iš žetono kairės arba dešinės yra veikiančios rodyklės, spustelėkite jas norėdami pamatyti
daugiau žetono verčių. Kiekvienu spustelėjimu statymo zonoje prie pasirinktos statymo vertės
pridedamas vienas žetonas.
Lošėjas stato ANTE ir pasirinktinai šalutinį statymą ir paspaudžia DALINTI.
Dalintojas išdalina 2 kortas (pusė kuri rodo kortos vertę yra viršuje) lošėjui ir 2 kortas (pusė
kuri rodo kortos vertę yra apačioje) sau.
Be to, trys bendrosios kortos, vadinamos „Flop“ yra išdalijamos ir, su puse rodančia kortos
vertę į viršų, padedamos stalo viduryje. Lošėjui paspaudus CALL (KVIETIMAS), pridedamos
dar dvi bendruomenės kortos, vadinamos „Turn“ )„Eilė“( ir „River“ )„Upė“(.
Lošimo tikslas yra sukurti geriausią 5 kortų pokerio ranką, naudojant penkias bendruomenės
kortas ir išdalintas kortas, kad būtų galima įveikti dalintojo ranką.
Lošėjas gali tęsti žaidimą statydamas „CALL“(KVIETIMAS) arba išmesdamas kortas.
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Jei lošėjas paspaudžia IŠMESTI, lošimo raundas baigiasi. Lošėjas praranda visus statymus ir
visus galimus šalutinio statymo premijos laimėjimus.
Jei lošėjas tęsia statymus, visi galimi šalutinio statymo premijos laimėjimai bus išmokėti.
Jei lošėjas neturi šalutinio statymo premiją laiminčios rankos, visi šalutinio statymo premijos
statymai bus prarasti. Dalintojas išdalina dvi papildomas kortas ir parodo savo ranką.
Šalutinio statymo premijos laimėjimai išmokami išdalinus pirmąsias tris bendrąsias kortas, kai
rankoje yra tūzų pora ar dar didesnę vertę turinti korta. Norėdami gauti daugiau informacijos,
žiūrėkite šalutinio statymo premijų laimėjimų mokėjimo lentelę žemiau.
Lošėjas turi baigti lošimo raundą, kad gautų šalutinio statymo premijos laimėjimus.
Norėdamas sužinoti laimėtoją, dalintojas lygina savo ranką su lošėjų rankomis.
Dalintojas turi turėti porą 4–tų ar didesnę vertę turinčių kortų, kad gautų papildomų pinigų.
Jei dalintojas neatitinka minėtų kriterijų:
o Lošėjas pasilieka savo ANTE ir „CALL“ statymus ir laimi su savo ANTE pagal ANTE
laimėjimų mokėjimo lentelę.
Jei dalintojas atitinka minėtus kriterijus:
o Jei dalintojas ir lošėjas turi tą pačią ranką, vyksta visų turimų žetonų statymas, o ANTE
bei „CALL“ statymai yra grąžinami.
Jei dalintojas turi geresnę ranką, lošėjas praranda visus savo statymus.
Geresnės rankos atveju lošėjas pasilieka ANTE ir „CALL“ statymus. ANTE statymai
sumokami pagal ANTE laimėjimų mokėjimo lentelę, o „CALL“ statymai mokami 1:1.

Laimingos rankos


Lentelėje nurodytos įvairios lošime įmanomos laimingos rankos. Rankos skaičiuojamos tokia
mažėjančia tvarka:
Ranka

Aprašymas

Karališka eilė

Tūzas, karalius, karalienė valetas, tokios pat
rūšies 10

Iš eilės einančios 5
vienodos rūšies kortos

Iš eilės einančios 5 vienodos rūšies kortos

Pvz.

13

Keturios vienodos
vertės kortos

Keturios vienodos vertės kortos

Pilnas namas

Kombinacija iš trijų vienodos vertės kortų ir dar 2
kitų vienodos vertė kortų poros (sutapti turi kortų
vertė).

Penkios vienodos rūšies Penkios vienodos rūšies kortos.

Eilutė

Penkios kortos iš eilės, tačiau skirtingų rūšių.

Trys vienodos kortos

Trys vienodos vertės kortos.
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Dvi poros

Dvi skirtingos poros toje pačioje kombinacijoje.

Pora

Dvi vienodos vertės kortos.

Aukščiausios vertės
korta

Ranka, kurioje nėra kito laimingo derinio,
vertinama pagal aukščiausios vertės kortą.

Rezultatai:
Ar dalintojas atitinka
kriterijus?

Ranka

ANTE statymas

„CALL“
statymas

Ne

Neatitinka kriterijų

Pagal ANTE laimėjimų
mokėjimo lentelę

Grąžinta
lošėjui

Taip

Dalintojas ir lošėjas turi
vienodą ranką

Grąžintą lošėjui

Grąžinta
lošėjui

Taip

Lošėjas nugali dalintoją

Pagal ANTE laimėjimų
mokėjimo lentelę

Išmokama: 1:1

Taip

Dalintojas nugali lošėją

Pralaimėta

Pralaimėta

ANTE laimėjimų mokėjimo lentelė:
Ranka

Išmokama

Karališka eilė

100:1

Iš eilės einančios 5 vienodos rūšies kortos 20:1
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Keturios vienodos vertės kortos

10:1

Pilnas namas

3:1

Penkios vienodos rūšies

2:1

Eilutė ar žemesnės vertės ranka

1:1

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

Funkcija

Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą.

Spustelėkite norėdami atlikti naują statymą.

Spustelėkite norėdami išmesti kortas lošimo pabaigoje.

Spustelėkite norėdami žaisti su ranka.

Spustelėkite norėdami atlikti tokį patį statymą, kaip ir praeitame raunde.

Spustelėkite norėdami pasirinkti ištrintiną žetoną, tada spustelėkite ant ANTE
arba Šalutinio statymo premijos statymų, kad pašalintumėte jį iš lentelės.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir pasirinkti tam
tikrus nustatymus.
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Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu pasireguliuokite
garsumą.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo taisykles.
Lošimo nustatymų parinktys:



Garso efektai. Išjungia arba įjungia garso efektus.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.562 Žaidimas „Gyvi ar mirę 2“ („Dead Or Alive 2“)
Žaidimo taisyklės:
























„Gyvi ar mirę 2“ – tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas su „Scatter“ laimėjimais,
universaliojo simbolio pakeitimais, lipniais universaliaisiais simboliais ir 3 skirtingų rūšių
nemokamų sukimų lošimais.
Lošiama su 9 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–2 statymo lygių ir įvairiomis monetos
vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,09 EUR. Maksimali statymo suma: 9 EUR. Maksimalus laimėjimas:
364 500 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Lošiant aukščiausio lygio statymu ir spustelėjus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama
didžiausiu eilutės statymu ir esama monetos verte. Lošiant žemesnio lygio statymu ir norint
lošti raundą pasirinktu lygiu, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du
kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir
padaugintai iš statymo lygio.
Nemokamų sukimų metu gali veikti daugikliai, o statymo eilutės laimėjimas taip pat
padauginamas iš bet kurio taikomo daugiklio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Universalusis simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“.
Už universaliųjų simbolių pakeitimus išmokama kaip už vertingiausius laimingus derinius
statymo eilutėje pagal mokėjimų lentelę.
Nemokamų sukimų metu „Scatter“ simbolis nepasirodo.
„Scatter“ laimėjimo suma nepriklauso nuo to, kiek statymo eilučių laimėta.
Už „Scatter“ laimėjimus išmokama suma, sudaryta iš bendro statymo, padauginto iš
MOKĖJIMO LENTELĖJE nurodytos išmokos.
„Scatter“ ir nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie statymo eilutės laimėjimų.
Išmokama tik už aukščiausios vertės laimėjimą aktyvioje statymo eilutėje.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
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Nemokami sukimai








Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per raundą, kuris
aktyvino Nemokamus sukimus.
Jei pagrindiniame lošime ant bet kurių būgnų pasirodo 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių,
apdovanojama 1 iš 3 skirtingų nemokamų sukimų: Senojo salūno, vidudienio salūno arba
traukinio apiplėšimo.
Už kiekvieną lošimą iš pradžių lošėjas apdovanojamas 12 nemokamų sukimų.
Vieną kartą per nemokamų sukimų sesiją už surinktus universaliuosius simbolius lošėjas gali
būti apdovanojamas 5 papildomais nemokamais sukimais.
Nemokamų sukimų pabaigoje bendras laimėjimas iš nemokamų sukimų pridedamas prie
raundo, aktyvavusio nemokamus sukimus, laimėjimų.
Didžiausias leidžiamas bendras laimėjimas lošimo raunde yra 1 000 000 monetų, padaugintų
iš statymo lygio.

Senojo salūno sukimai







Visi senojo salūno nemokamų sukimų lošimo laimėjimai dauginami iš 2.
Senojo salūno nemokamų sukimų metu universalieji simboliai pavirsta lipniaisiais
universaliaisiais simboliais.
Nemokamų sukimų sesijos pradedamos su nuliu lipniųjų universaliųjų simbolių.
Lipnieji universalieji simboliai visą likusią nemokamų sukimų sesiją išlieka toje pačioje vietoje
ant būgnų.
Nemokamų sukimų pabaigoje ant būgnų esantys lipnieji universalieji simboliai neperkeliami į
pagrindinį lošimą.
Nemokamų sukimų metu ant kiekvieno iš būgnų pasirodžius vienam arba daugiau lipniųjų
universaliųjų simbolių, aktyvuojami 5 papildomi nemokami sukimai.

Vidudienio salūno nemokami sukimai










Per vidudienio salūno nemokamus sukimus universalieji simboliai tampa lipniaisiais
universaliaisiais simboliais.
Nemokamų sukimų sesijos pradedamos su nuliu lipniųjų universaliųjų simbolių.
Kai ant to paties būgno pasirodo 2 universalieji simboliai, jie pakeičiami dvigubo daugiklio
universaliaisiais simboliais.
Kai ant to paties būgno pasirodo 3 universalieji simboliai, jie pakeičiami trigubo daugiklio
universaliaisiais simboliais.
Universalieji simboliai pakeičiami dvigubais daugiklio universaliaisiais simboliais prieš
nustatant laimėjimą.
Jei laimėjimas pelnomas, kai yra keli universalieji daugiklio simboliai, taikomi visi daugikliai.
Kai per nemokamus sukimus ant kiekvieno iš būgnų atsiranda vienas arba daugiau
universaliųjų lipniųjų simbolių (įskaitant dvigubo daugiklio universalųjį simbolį ir trigubo
daugiklio universalųjį simbolį), aktyvuojami papildomi 5 nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų pabaigoje ant būgnų esantys lipnieji universalieji simboliai neperkeliami į
pagrindinį lošimą.

Nemokami traukinio apiplėšimo sukimai
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Per nemokamus traukinio apiplėšimo sukimus taikomas daugiklis. Kiekvieną kartą bet kur ant
būgnų pasirodžius universaliajam simboliui daugiklis padidinamas vienetu, o lošėjas pelno
papildomą nemokamą sukimą.
Iš pradžių daugiklis yra x1.
Daugiklis padidėja įvertinus laimėjimą. Padidintas daugiklis taikomas nuo kito sukimo.
Daugikliui pasiekus x16 lošėjas apdovanojamas 5 papildomais nemokamais sukimais (dar be
to 1 įprastai skiriamo nemokamo sukimo).
Kai daugiklis pasiekia x16 ir bet kur ant būgnų pasirodo papildomas universalusis simbolis,
pelnomas dar 1 papildomas nemokamas sukimas ir atitinkamai padidinamas daugiklis.

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

Funkcija

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

Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir pasirinkti
tam tikrus nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu
pasireguliuokite garsumą.
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo taisykles.
Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės puslapius.
Norėdami grįžti į lošimą spustelėkite x mygtuką.

Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.
Lošimo nustatymų parinktys:




Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.563 Žaidimas „Dvigubos kaladės“ („Double Stacks“)
Žaidimo taisyklės:



„Dvigubos kaladės“ – tai 5 būgnų, 3 eilių ir 10 eilučių vaizdo lošimų automatas su dviejų
kaladžių funkcija, nemokamais sukimais ir universaliųjų simbolių rinkiniu.
Lošiama su 10 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis monetos
vertėmis.
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Minimali statymo suma: 0,1 EUR. Maksimali statymo suma: 200 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 200000 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Universalusis simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolį.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama monetos
verte. Lošiant bet kuriuo žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą su pasirinkta monetos
verte, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir padaugintai
iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.

Dvigubos kaladės funkcija





Ši funkcija aktyvuojama, kai sustoja būgnai ir visi ant jų pasirodę simboliai yra to paties tipo.
Kai ši funkcija aktyvuota, skaičiuojant esamo sukimo laimėjimus visi ant būgnų esantys
simboliai skaičiuojami kaip du simboliai.
Pastaba: pagrindinio lošimo metu ant būgnų rinkiniais (3 arba daugiau simbolių stulpelyje)
pasirodys tik 4 didžiausios vertės simboliai.
Sustojus būgnams suskaičiuojami ir pagal mokėjimų lentelę išmokami visi laimėjimai.

Nemokamų sukimų funkcija








Pagrindinio lošimo metu ant būgnų pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių aktyvuojami
nemokami sukimai.
o 3 „Scatter“ simboliai = 5 nemokami sukimai
o 4 „Scatter“ simboliai = 15 nemokami sukimai
o 5 „Scatter“ simboliai = 30 nemokami sukimai
Nemokamų sukimų metu be 4 didžiausios vertės simbolių ant būgnų rinkiniais arba ant būgnų
ne rinkiniais dar pasirodo universalieji simboliai
Nemokamų sukimų metu 2 arba daugiau „Scatter“ simbolių pasirodžius bet kur ant būgnų
lošėjas atitinkamai apdovanojamas papildomais nemokamais sukimais:
o 2 „Scatter“ simboliai = 2 nemokami sukimai
o 3 „Scatter“ simboliai = 5 nemokami sukimai
o 4 „Scatter“ simboliai = 15 nemokami sukimai
o 5 „Scatter“ simboliai = 30 nemokami sukimai
Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per raundą, kuris
aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų pabaigoje bendras laimėjimas iš nemokamų sukimų pridedamas prie
raundo, aktyvavusio nemokamus sukimus, laimėjimų.
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Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite norėdami pradėti lošimą esamu statymo lygiu ir monetos verte.

Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir pasirinkti tam tikrus
nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu pasireguliuokite
garsumą.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo taisykles.
Lošimo nustatymų parinktys:




Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.564 Žaidimas „Vaisių dėžutė“ („Fruit Case“)
Žaidimo taisyklės:













„Vaisių dėžutė“ – tai 5 būgnų ir 20 eilučių vaizdo lošimų automatas su laisvojo kritimo
laimėjimais, universaliųjų simbolių pakeitimais ir lavinomis su universaliųjų daugikliu.
Galima lošti 20 fiksuotų statymo eilučių lygiais nuo 1 iki 10 ir skirtingomis monetos vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,2 EUR. Maksimali statymo suma: 100 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 240 000 EUR.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama monetos
verte. Lošiant bet kuriuo žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą su pasirinkta monetos
verte, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Statymo eilutės laimėjimai dauginami iš monetų, statytų eilutėje, skaičiaus.
Universalusis simbolis pasirodo tik ant 2, 3 ir 4 būgnų ir pakeičia visus simbolius.
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Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir padaugintai
iš statymo lygio. Ši suma taip pat padaugina iš bet kokių kitų taikomų daugiklių.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Kai pasiekiamas didžiausias daugiklis, visi laimėjimai išmokami su didžiausiu daugikliu, iki
kol daugiau nebelaimima. Tada daugiklis sugrįš į pradinį daugiklį.

Lavinos funkcija










Laiminga statymo eilutė paleis „Avalanche“ )„Laviną“(.
Laimingų derinių simboliai susprogsta ir dingsta, palikdami vietos antrai simbolių lavinai,
suteikiančiai šansą laimėti didesnes sumas.
Su kiekviena lošimo raundo lavina universalusis daugiklis didėja, iki kol tampa didžiausiu
galimu daugikliu ir toks lieka kitų lavinų metu, iki kol nebelieka laimėjimų.
Lavinos tęsiasi, iki kol nebelieka laimėjimų.
Universalusis daugiklis taikomas tik laimingoms statymo eilutėms, kuriose yra universaliųjų
simbolių pakeitimų ir kurios užbaigiamos universaliaisiais simboliais.
Keli toje pačioje statymo eilutėje esantys universalūs daugikliai nesudedami.
Laimimų laisvųjų kritimų skaičius nepriklauso nuo universaliojo daugiklio.
Tiek pagrindiniam lošimui, tiek laisviesiems kritimams didžiausias universalusis daugiklis yra
x8.
Laimėjimai pelnomi, kai statymo eilutėse, nuo kairiausios iki dešiniausios, pasirodo vienodi
simboliai, išskyrus laisvųjų kritimų simbolius.

Laisvasis kritimas








Laisvųjų kritimų metu galima laimėti papildomų laisvųjų kritimų.
Pagrindinio lošimo metu ir per laisvuosius kritimus statymo eilutėje pasirodžius 3 laisvojo
kritimo simboliams, aktyvuojama 10 laisvųjų kritimų.
Laisvojo kritimo simboliai turi vienas paskui kitą pasirodyti statymo eilutėje, pradedant nuo
kairiausio būgno.
Laisvųjų kritimų metu taikomas toks pat statymas, kaip ir raunde, kurio metu aktyvuoti laisvieji
kritimai.
Laisvųjų kritimų laimėjimai monetomis išmokami x3.
Laisvųjų kritimų simboliai pasirodo tik ant 1, 2 ir 3 būgnų.
Laisvųjų kritimų pabaigoje bendras laisvųjų kritimų laimėjimas pridedamas prie laimėjimų iš
raundo, kurio metu aktyvuoti laisvieji kritimai.

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

Funkcija
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Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu statymo lygiu ir monetos
verte (arba spustelėkite tarpelio klavišą).
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir pasirinkti tam
tikrus nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu pasireguliuokite
garsumą.
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo taisykles.

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės puslapius.

Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.
Spustelėkite norėdami grįžti į lošimą.

Lošimo nustatymų parinktys:



Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.565 Žaidimas „Auksinis grimuaras“ („Golden Grimoire“)
Žaidimo taisyklės:












„Auksinis grimuaras“ – tai 5 būgnų, 4 eilių vaizdo lošimų automatas su universaliųjų simbolių
pakeitimais, nemokamais sukimais, slaptojo simbolio funkcija ir lipniųjų slaptųjų simbolių
funkcija per nemokamus sukimus.
lošiama su 40 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 (20 monetų lygiui) statymo lygio su
skirtingomis monetos vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,2 EUR. Maksimali statymo suma: 400 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 80 000 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Lošiant aukščiausio lygio statymu ir spustelėjus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama
didžiausiu eilutės statymu ir esama monetos verte. Lošiant žemesnio lygio statymu ir norint
lošti raundą pasirinktu lygiu, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du
kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo lygis tai monetų, statomų 2 statymo eilutėms skaičius.
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Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir
padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokama tik už aukščiausios vertės laimėjimą aktyvioje statymo eilutėje.
Nemokamų sukimų ir slaptojo simbolio funkcijos lošiamos tuo pačiu statymo lygiu ir monetos
verte kaip ir per raundą, kurio metu šios funkcijos aktyvuotos.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.

Slaptojo simbolio funkcija









Pagrindinio lošimo metu slaptas simbolis pasirodo ant 3, 4 ir 5 būgnų.
Pasirodžius vienam arba daugiau slaptųjų simbolių, atsitiktinai pasirenkamas universalusis,
vidutinio arba mažo laimėjimo simbolis, į kurį pakeičiami visi slaptieji simboliai.
Slaptieji simboliai negali būti pakeičiami į „Scatter“ simbolį.
Jei pakeistas slaptasis simbolis sutampa su kairiausiu simboliu toje pačioje eilėje, visi simboliai
tarp slaptojo ir kairiausio pakeičiami į tą patį simbolį, į kurį buvo pakeisti slaptieji.
Kiekvienu atveju, kai pasirodo slaptieji simboliai, prieš tai minėtas pakeitimo procesas
atliekamas atskirai nuo pagrindinio pakeitimo proceso.
Jei slaptasis simbolis pakeičiamas į universalųjį, visi simboliai tarp slaptojo ir kairiausio
simbolio toje eilėje pakeičiami į universaliuosius nepriklausomai nuo to, koks simbolis yra ant
pirmojo būgno.
Sukimo laimėjimas įvertinamas tik po to, kai pakeičiami simboliai. Tada laimėjimas
pridedamas prie bendros laimėjimų sumos.

Nemokami sukimai










Kai pagrindiniame lošime ant 1, 3 ir 5 būgnų atitinkamai pasirodo 3 „Scatter“ simboliai,
aktyvuojami 8 nemokami sukimai.
Per nemokamus sukimus slaptasis simbolis pakeičiamas lipniuoju slaptuoju simboliu, kuris
pasirodo ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų.
Pagrindiniame lošime lipnieji slaptieji simboliai veikia taip pat, kaip ir slaptieji simboliai,
tačiau, kai ant būgnų pasirodo lipnieji slaptieji simboliai, jie lieka toje pačioje vietoje iki
nemokamų sukimų funkcijos pabaigos.
Su kiekvienu sukimu lipnieji slaptieji simboliai pakeičiami į kitus, parenkamus iš universaliųjų,
vidutinės ir nedidelės vertės simboliai.
Lipnieji slaptieji simboliai negali būti pakeičiami į „Scatter“ simbolius.
Per nemokamus sukimus nelaimima papildomų nemokamų sukimų.
Sukimo laimėjimas įvertinamas tik po to, kai pakeičiami simboliai. Tada laimėjimas
pridedamas prie bendros laimėjimų sumos.
Per nemokamus sukimus bendras nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas prie laimėjimų iš
raundo, per kurį aktyvuoti nemokami sukimai.

Universalusis simbolis


Universalieji simboliai gali pasirodyti tik kaip slaptojo simbolio pakeitimo rezultatas.
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Universalusis simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“ ir slaptuosius
simbolius.

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

Funkcija
Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu statymo
lygiu ir monetos verte.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir
pasirinkti tam tikrus nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu
pasireguliuokite garsumą.
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo taisykles.
Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės
puslapius. Norėdami grįžti į lošimą spustelėkite x mygtuką.

Lošimo nustatymų parinktys:




Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.566 Žaidimas „Didysis sukimas“ („Grand Spinn“)
Žaidimo taisyklės:







„Didysis sukimas“ – tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas su Universaliuoju daugiklio
simboliu, Stumtelėjimo funkcija ir 3 aukso puodais.
Lošiama su 1 statymo eilute (fiksuota), 1–10 lygių ir įvairiomis monetos vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,02 EUR. Maksimali statymo suma: 200 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 400 000 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
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Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama monetos
verte. Lošiant bet kuriuo žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą su pasirinkta monetos
verte, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir padaugintai
iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.

Stumtelėjimo funkcija












Kiekvieną kartą, kai ant būgnų yra laimingas derinys, aktyvuojama stumtelėjimo funkcija.
Apskaičiavus laimėjimą, jei viršutinis simbolis ant būgno yra toks pats kaip laimintis simbolis,
pirmas būgnas pajuda 1 simboliu žemyn ir laimėjimo suma išmokama dar kartą.
Būgnas stums tol, kol simbolis virš laimėjusio simbolio taps skirtingu. Po to šis procesas
kartojamas antrajam ir, galiausiai, trečiajam būgnui.
Kai būgnas nustoja stumti, būgno viršuje gali būti rodyklės aukštyn simbolis. Tokiu atveju
būgnas bus perkeltas į dabartinės laimingų simbolių rinkinio apačią ir laimėjimas bus
apskaičiuojamas. Tada būgnai pradės stumti ir mokėti iš šios pozicijos, kaip aprašyta aukščiau.
Rodyklės aukštyn simbolis bus pašalintas po vieno panaudojimo ir pakeista tuščiu simboliu.
Kai būgnas yra laimėtų simbolių rinkinio viršuje, stūmimas, kaip įprasta, tęsis kitame būgne
kol trečiasis būgnas bus visiškai nustumtas.
Tušti simboliai gali būti bet kurioje 1–3 būgno vietoje. Tušti simboliai nėra apmokami.
Stumtelėjimo funkcija lošiama tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir sukimas, per
kurį aktyvuota ši funkcija. Statymo lygis ir monetos vertė negali būti keičiami veikiant
stumtelėjimo funkcijai.
Stumtelėjimo funkcijos laimėjimai pridedami prie likučio.

Universalieji daugiklio simboliai





Universalieji daugiklio simboliai gali būti bet kurioje 1–3 būgno vietoje ir pakeisti visus
simbolius, išskyrus rodyklės aukštyn ir Aukso puodo simbolius.
Vienas universalusis daugiklis laimingoje lošimo eilutėje daugina laimėjimą iš 2, du
universalieji daugikliai daugina laimėjimą iš 4, o trys universalieji daugikliai daugina
laimėjimą iš 8.
Universalusis daugiklio simbolis neveikia Aukso puodo laimėjimams.

Aukso puodo taisyklės:




Kai visi būgnai nustoja stumdyti, jų viršuje gali būti Aukso puodo simboliai.
Jei kiekvienas būgnas turi Aukso puodo simbolį laiminčio rinkinio viršuje, lošėjui suteikiamas
mažiausiai mokantis Aukso puodas iš dabartinių Aukso puodo simbolių.
Pavyzdžiui: Už 3 „Mega Jackpot“ simbolius bus išmokamas didysis Aukso puodas; už 2 „Mega
Jackpot“ puodo simbolius ir 1 „Midi Jackpot“ simbolį – vidutinio dydžio aukso puodas ; už 1
„Mega Jackpot“ simbolį, 1 „Midi Jackpot“ simbolį ir 1„Mini Jackpot“ simbolį gausite mažąjį
aukso puodą.
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Jei būgnuose nėra laimingo derinio, bet 3 aukso puodo simboliai nusileidžia statymo eilutėje,
jums, pagal aukščiau pateikta taisyklę, atitenka atitinkamas aukso puodas.
„Mini Jackpot“ yra fiksuotas aukso puodas, kuris suteikia monetų kiekį, gautą 40 padauginus
iš statymo lygio.
„Midi Jackpot“ yra fiksuotas aukso puodas, kuris suteikia monetų kiekį, gautą 200 padauginus
iš statymo lygio.
„Mega Jackpot“ yra fiksuotas aukso puodas, kuris suteikia monetų kiekį, gautą 10000
padauginus iš statymo lygio.
Aukso puodo laimėjimai yra pridedami prie likučio.

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

Funkcija
Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu
statymo lygiu ir monetos verte .
Greitasis stabdymas: Spustelėkite šį mygtuką norėdami
sustabdyti besisukančius būgnus.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu
ir pasirinkti tam tikrus nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba
slinkikliu pasireguliuokite garsumą.
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo taisykles.
Spustelėkite
norėdami
pamatyti
MOKĖJIMŲ
LENTELĘ. Norėdami peržiūrėti informaciją slinkite
aukštyn ir žemyn.

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės
puslapius. Norėdami grįžti į lošimą spustelėkite x mygtuką.

Lošimo nustatymų parinktys:




Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.
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2.567 Žaidimas „Helovino valetas“ („Halloween Jack“)
Žaidimo taisyklės:















„Helovino valetas“ – tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas su Džeko Lekterio funkcija
nemokamuose sukimuose ir judančiais universaliaisiais simboliais pakartotiniuose sukimuose.
lošiama su 20 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis monetos vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,2 EUR. Maksimali statymo suma: 100 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 300000 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Lošiant aukščiausio lygio statymu ir spustelėjus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama
didžiausiu eilutės statymu ir esama monetos verte. Lošiant žemesnio lygio statymu ir norint
lošti raundą pasirinktu lygiu, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du
kartus.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir padaugintai
iš statymo lygio. Ši suma taip pat padaugina iš bet kokių kitų taikomų daugiklių.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.

Universalusis simbolis






Universalusis simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“ ir žibinto simbolius.
Pagrindiniame lošime universalieji simboliai pasirodo ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų.
Per pakartotinius sukimus, tiek pagrindiniame lošime, tiek per nemokamus sukimus,
universalieji simboliai pasirodo ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Visi laimėjimai už universaliuosius simbolius sudaryti iš monetos laimėjimo x3.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama kaip už
didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.

Nemokami sukimai








Pagrindiniame lošime bet kur ant būgnų pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių
aktyvuojami 10 nemokamų sukimų.
Per nemokamus sukimus bet kur ant būgnų pasirodžius 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių,
aktyvuojami 5 papildomi nemokami sukimai.
Per nemokamus sukimus žibinto simbolis gali pasirodyti tik ant 5 būgno.
Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per raundą, kuris
aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokami sukimai ir judančių universaliųjų simbolių funkcija gali būti aktyvuotos to paties
raundo metu. Tokiu atveju pirma lošiami nemokami sukimai, tada – universaliųjų simbolių
funkcija.
Nemokamų sukimų pabaigoje lošimas sugrąžinamas į raundą, kurio metu aktyvuoti nemokami
sukimai.
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Bendro laimėjimo laukelyje pateikiami nemokamų sukimų laimėjimai (ir pakartotinių
nemokamų sukimų laimėjimai, jei tokių yra), prie kurių pridėti ir laimėjimai raundo, per kurį
aktyvuoti nemokami sukimai.

Judančių universaliųjų simbolių funkcija








Kai ant būgnų pasirodo universalusis simbolis, skiriamas pakartotinis sukimas.
Per pakartotinį sukimą universalusis simbolis pajuda vienu būgnu į kairę.
Pakartotiniai sukimai baigiasi, kai ant būgnų nebėra universaliųjų simbolių.
Judančio universaliojo simbolio funkcija gali būti aktyvuojama tiek pagrindiniame lošime, tiek
per nemokamus sukimus.
Per nemokamus sukimus ant būgnų pasirodžius universaliajam simboliui sustoja nemokami
sukimai ir aktyvuojama judančių universaliųjų simbolių funkcija.
Pasibaigus judančių universaliųjų simbolių funkcijai tęsiami nemokami sukimai.
Jei per pakartotinius sukimus pasirodo papildomų judančių universaliųjų simbolių,
pakartotiniai sukimai tęsiami iki kol paskutinis judantis universalusis simbolis pasiekia
kairiausio būgną ir kito sukimo metu nepasirodo jokie universalieji simboliai.

Džeko Lekterio funkcija
Per nemokamus sukimus ant 5 būgno pasirodžius žibinto simboliams atrakinamos šios
universaliųjų simbolių funkcijos:
Funkcija

Aprašymas

Surinkus 3 žibinto simbolius kitas ant būgnų pasirodęs
Universaliųjų pragaro
universalusis simbolis tampa 2 universaliųjų pragaro skalikų
skalikų simbolių rinkinys
simbolių rinkinys. *
Surinkus 6 žibinto simbolius kitas ant būgnų pasirodęs
Universaliųjų Helovino
universalusis simbolis tampa 3 universaliųjų Helovino žibintų
žibinto simbolių rinkinys
simbolių rinkinys. *


Išsiplečiantys
universalieji giltinės
simboliai




Surinkus 9 žibinto simbolius kitas ant būgnų pasirodęs
universalusis simbolis tampa išsiplečiančiu universaliųjų
giltinės simbolių rinkinys.*
Universalusis simbolis išsiplečia perdegdamas visą būgną
ir kiekvieną kartą pajuda į kairę per vieną būgną.
Nemokamų sukimų pabaigoje visi surinkti simboliai yra
sunaikinami.*

* Universaliųjų simbolių rinkinys tai universalusis simbolis, dengiantis 2 ar 3 vietas ant būgno.
Universaliųjų simbolių rinkinys gali pasirodyti ant būgno visas arba dalinai pagal tai, kaip išsukama.
Ant būgnų pasirodžius universaliųjų simbolių rinkiniui, pelnomas pakartotinis sukimas. Per
pakartotinį sukimą universaliųjų simbolių rinkinys juda per vieną būgną į kairę, kol pasiekia pirmą
būgną, tada pakartotinis sukimas baigiasi. Per pakartotinius sukimus „Scatter“ simbolis ant būgnų
nepasirodo, dėl to nelaimima jokių papildomų nemokamų sukimų. Didžiausias galimas laimėtų žibintų
simbolių skaičius yra 9.
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Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
Mygtukas

Funkcija

Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu statymo
lygiu ir monetos verte.

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

Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės
puslapius.

Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.

2.568 Žaidimas „Valetai arba dvigubai geriau“ („Jacks Or Better Double Up“)
Žaidimo taisyklės:





„Valetai arba dvigubai geriau“ – žaidimas, lošiamas pagal tradicines pokerio, rankos ir dalijimo
taisykles. Lošime yra įprastos ir ypatingos pokerio rankos bei valetai arba dar geriau: valetų,
karalienių, karalių arba tūzų pora.
Minimali statymo suma: 0,1 EUR. Maksimali statymo suma: 62,5 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 50 000 EUR
Šį lošimą sudaro vienas žaidimas su 52 kortų kalade, kuriame kortos yra iš naujo sumaišomos
kiekvienai rankai.
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Kiekviena ranka yra lošiama su atskira korta, o po kiekvieno lošimo kiekviena korta yra
keičiama į naują.
Prieš išdalijant kortas galima pasirinkti mažiausiai 1 ir daugiausiai 25 rankas, kuriomis bus
lošiama.
Lošiama 1–5 statymo lygiais ir skirtingoms monetos vertėmis.
Statymo lygis tai monetų statomų ant vienos rankos skaičius.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
Laukelyje STATYMAS rodomas bendras statymas monetomis.
Laukelyje MAKSIMALUS STATYMAS žaidžiamas žaidimas pagal esamą rankų skaičių,
aukščiausią statymo lygį ir dabartinę monetos vertę.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Rankos laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos vertės.
Laimingi deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal mokėjimų lentelę.
Vienu metu skirtingomis rankomis pelnomi laimėjimai sudedami.
Už kiekvieną ranką išmokami tik aukščiausi laimėjimai.
Visi monetų laimėjimai išmokami tik rankų laimėjimų atveju ir lošimo metu.

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

Funkcija
Dalijimo mygtukas, spustelėkite norėdami dalinti kortas ir pradėti žaidimą
dabartiniu statymo lygiu ir monetos verte. Arba paspauskite tarpelio klavišą
norėdami dalinti kortas (taikoma tik tuo atveju, jei pasirinkta parinktis
Spartieji klavišai).
Traukimo mygtukas, spustelėkite norėdami traukti naujas kortas. Arba
paspauskite tarpelio klavišą norėdami traukti kortas (taikoma tik tuo atveju, jei
pasirinkta parinktis Spartieji klavišai).
Po laimėjimo spustelėkite norėdami jį atsiimti. Arba paspauskite tarpelio
klavišą norėdami atsiimti laimėjimą (taikoma tik tuo atveju, jei pasirinkta
parinktis Spartieji klavišai).
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo nustatymų meniu ir pasirinkti tam
tikrus nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu pasireguliuokite
garsumą.
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo taisykles.
Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.
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Kaip lošti?













Galima pasirinkti tik 1, 5, 10 arba 25 rankas.
Rankų skaičius pasirenkamas RANKŲ rinkikliu.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Paryškintas mokėjimų lentelės stulpelis atitinka jūsų dabartinį statymą. Mokėjimų lentelė turi
būti atverta, kad būtų galima pamatyti pažymėtus stulpelius.
Norėdami, kad būtų išdalinta pirmoji ranka, spustelėkite dalijimo mygtuką. Kortos, esančios
laimingos rankos dalimi, automatiškai pasiliekamos.
Norėdami pasirinkti arba išvalyti pasiliktas kortas, galite spustelėti arba ant kortų, ant
atitinkamo pasilikimo mygtuko, esančio žemiau kortos, arba ant atitinkamų skaičių [1–5]
klaviatūroje.
Žodis PASILIKTA pasirodys virš pasirinktų kortų.
Pasirinktos kortos bus pasiliekamos kiekvienoje rankoje.
Pasirinkę kortas, kurias norite pasilikti, spustelėkite „Traukti“ mygtuką, kad būtų išdalyta
antroji ranka.
Po paskutinio kortų dalijimo visi skirtingi rankos laimėjimai parodomi lentelėje, kairėje lošimo
ekrano pusėje.
Be to, laimingos rankos lošimo ekrane paryškinamos.

Laimingos rankos


Lentelėje nurodytos įvairios lošime įmanomos laimingos rankos.

Ranka

Aprašymas

Karališkosios
penkios vienodo
rūšies iš eilės

Tūzas, karalius, dama, valetas, tokios pat
rūšies 10.

Iš eilės einančios 5
vienodos rūšies
kortos

Penkios vienodos rūšies kortos iš eilės;
tūzas gali būti tiek aukšta, tiek žema
korta.

Keturios vienodos
vertės kortos

Keturios vienodos vertės kortos.

Visas namas

Kombinacija iš trijų vienodos vertės
kortų ir dar 2 kitų vienodos vertė kortų
poros (sutapti turi kortų vertė).

Penkios vienodos
rūšies

Penkios vienodos rūšies kortos.

Eilutė

Penkios kortos iš eilės, tačiau skirtingų
rūšių.

Pvz.
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Trys vienodos vertės
Trys vienodos vertės kortos.
kortos

Dvi poros



Dvi skirtingos poros toje pačioje
kombinacijoje.

Ypatingos rankos – valetai arba geriau: Valetų, damų, karalių arba tūzų pora.

Dvigubinimo funkcija
















Su šia funkcija jūs arba padidinsite arba prarasite esamą laimėjimą.
Kiekvieną kartą laimėjus rankai, galima pasirinkti lošti su jos laimėjimais.
Norėdami pradėti lošimo dvigubinimo funkciją, spustelėkite LOŠTI.
Naujojo ekrano viršuje, iš kairės į dešinę ir viršumi žemyn išdalijamos 5 kortos.
Norėdami padvigubinti savo laimėjimą, pirmiausia turite atspėti, kokios spalvos korta bus jai
atsivertus.
Norėdami spėti ir apversti kortą, spustelėkite po kortomis esantį mygtuką RAUDONA arba
JUODA.
Prieš kortai apsiverčiant, po ja pasirodo skaičius, lygus galimam jūsų laimėjimui monetomis.
Jei kortos spalva sutampa su mygtuko, kurį spustelėjote, spalva, jūs laimite monetų sumą,
rodoma žemiau kortos.
Kiekvieną kartą pasirinkę teisingą spalvą turėsite papildomą galimybę atspėti naują kortų
spalvą.
Lošti laimėjimu galima daugiausiai 5 kartus.
Kiekvieną kartą iš eilės pasirinkus teisingą spalvą, jūsų laimėjimai padvigubėja.
Bet kuriuo lošimo metu galite spustelėti ATSIIMTI, norėdami sustoti ir grįžti į pagrindinį
žaidimą.
Bendro laimėjimo laukelyje po mygtukais „raudona“ ir „juoda“ nurodyti visi laimėjimai iš
pagrindinio lošimo, sudėti su žaidimo laimėjimais.
Pasirinkus neteisingą spalvą, lošimo dvigubinimo funkcija užbaigiama ir visi laimėjimai
automatiškai nustatomi į 0.
Turėkite omenyje, kad kiekvieną kartą lošiant naudojama nauja kortų kaladė.

Mokėjimų lentelė


Ekrane rodoma mokėjimų lentelė už vienos rankos lošimo versiją. Norėdami peržiūrėti
mokėjimų lentelę už kitų rankų lošimo versijas, pakeiskite rankų skaičių naudodami RANKŲ
rinkiklį, ir spustelėkite mygtuką i.

Lošimo nustatymų parinktys:






Garso efektai. Išjungia arba įjungia garso efektus.
Visada lošti. Visada turėkite įjungtą lošimo funkciją.
Niekada nelošti. Išjunkite lošimo funkciją.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.
Grafikos kokybė. Reguliuoja grafikos kokybę siekiant užtikrinti optimalų efektyvumą.
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2.569 Žaidimas „Vaisių sukutis“ („Fruit Spin“)
„Vaisių sukutis“ lošimo taisyklės:
















„Vaisių sukutis“ – tai 5 būgnų, 4 eilių ir 40 statymo eilučių vaizdo lošimų automatas su laimės
ratais, simbolių rinkiniais, universaliųjų simbolių pakeitimais, „Scatter“ simboliais ir
nemokamais sukimais.
Lošiama su 40 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių (20 monetų lygiui) ir
skirtingomis monetos vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,2 EUR. Maksimali statymo suma: 200 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 120000 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama monetos
verte.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo lygis tai monetų, statomų 2 statymo eilutėms skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir padaugintai
iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai, išskyrus „Scatter“ simbolius, yra mokami iš eilės pradedant nuo
kairiausiai esančio iki esančio dešinėje.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.

Simbolių rinkiniai




Tiek pagrindinio lošimo, tiek ir nemokamų sukimų metu visi simboliai ant būgnų pasirodo kaip
simbolių simbolių rinkiniai, išskyrus 3x3 universalųjį ir 3x3 „Scatter“ simbolius.
Pagrindiniame žaidime yra perdengimo būgnas su 3x3 ir 2x2 visų simbolių rinkiniais ir 3x3
„Scatter“ simbolių variantais.
Nemokamų sukimų metu perdengimo būgnas turi tik septyneto simbolį, bronzos luitą, sidabro
luitą, 3x3 aukso luitą, 3x3 universalųjį simbolį ir 3x3 „Scatter“ simbolį.

Universalieji simboliai nemokamų sukimų metu







3x3 universalieji simboliai gali pasirodyti tik ant 3 vidurinių būgnų, ir tik nemokamų sukimų
metu.
Universalusis simbolis yra 3x3 universaliųjų simbolių blokas.
Universalieji simboliai bus visiškai arba iš dalies rodomi atsižvelgiant į būgno nusileidimą,
tačiau universaliojo simbolio plotis visada bus rodomas iki galo.
Universalusis simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama kaip už
didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.
Bet kuri universaliojo simbolio dalis, įtraukta į laimingą statymo eilutę išmoka didžiausią
įmanomą laimėjimo derinį pagal mokėjimų lentelę.

„Scatter“ simboliai
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Pagrindinio lošimo ir nemokamų sukimų metu, 3x3 „Scatter“ simboliai gali būti pasirodyti bet
kurioje būgnų vietoje.
„Scatter“ simbolis yra 3x3 simbolių blokas.
„Scatter“ simboliai bus visiškai arba iš dalies rodomi atsižvelgiant į būgno nusileidimą, tačiau
„Scatter“ simbolio plotis visada bus rodomas iki galo.
Jei kuri nors 3x3 „Scatter“ simbolio dalis po sukimo yra matoma būgno srityje, suaktyvinama
laimės ratų funkcija.

Laimės ratų funkcija









Lošimas turi 3 laimės ratus, kurių kiekvienas sukasi atskirai, apdovanoja monetomis ir
suaktyvina nemokamus sukimus.
Vienas sukimas yra suteikiamas ant kiekvieno laimės rato už kiekvieną 3x3 „Scatter“ simbolio
eilutę ant būgnų matomą po sukimo:
1 sukimas jei yra matoma viena matoma „Scatter“ simbolių rinkinys, 2 sukimai už du matomus
rinkinius ir 3 sukimai jei ant būgnų pasirodo visa 3x3 „Scatter“ simbolių rinkinys.
Pagrindinio lošimo metu, kiekviename laimės rate yra du atskiri kiekvieno iš šių simbolių
atvejai: Nemokamo sukimo simboliai ir trys skirtingi monetų laimėjimo simboliai.
o 20 monetų laimėjimo simbolis
o 40 monetų laimėjimo simbolis
o 80 monetų laimėjimo simbolis
Monetų laimėjimai yra padauginami iš statymo lygio.
Visiems laimės ratams nustojus suktis, visi monetų laimėjimai yra pridedami prie bendro
laimėjimo, o nemokamų sukimų simboliai yra suskaičiuojami.
3 nemokamo sukimo simboliai, atsiradę ant laimės ratų, suaktyvina 5 nemokamus sukimus.
Surinkęs 3 nemokamų sukimų simbolius, nemokamo sukimo simbolis paverčiamas papildomo
sukimo simboliu. Už kiekvieną papildomo sukimo simbolį, pasirodžiusį ant laimės ratų,
suteikiamas 1 papildomas nemokamas sukimas.

Nemokami sukimai










Nemokamų sukimų metu laimės ratas tėra simbolis suteikiantis papildomą sukimą ir 20 monetų
laimėjimą.
Už kiekvieną papildomo sukimo simbolį, pasirodžiusį ant laimės ratų, suteikiamas 1
papildomas nemokamas sukimas. Kai visi laimės ratai nustoja suktis, visos laimėtos monetos
pridedamos prie bendro laimėjimo.
„Scatter“ simboliai, atsiradę bet kurioje būgnų vietoje nemokamų sukimų metu, iš naujo
suaktyvins laimės ratus.
Laimėti papildomi nemokami sukimai automatiškai pridedami prie esamų nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per raundą, kuris
aktyvino Nemokamus sukimus.
Bendro laimėjimo laukelyje rodomi nemokamų sukimų laimėjimai ir laimėjimai iš raundo, per
kurį aktyvuoti nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio statymo eilutės laimėjimo.
Nemokamų sukimų pabaigoje lošimas sugrąžinamas į raundą, kurio metu aktyvuoti nemokami
sukimai.

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

Funkcija
Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu statymo lygiu ir
monetos verte.
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo nustatymų meniu ir pasirinkti tam
tikrus nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti
pasireguliuokite garsumą.

lošimo

garsus

arba

slinkikliu

Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo taisykles.
Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite MOKĖJIMO LENTELĖS
puslapius. Norėdami grįžti į lošimą spustelėkite x mygtuką.

Spustelėkite norėdami pamatyti MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Spustelėkite norėdami grįžti į lošimą.

Lošimo nustatymų parinktys




Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.570 Žaidimas „Kalėdiniai sukimai“ („Jingle Spin“)
„Kalėdiniai sukimai“ lošimo taisyklės:












„Kalėdiniai sukimai“ – tai 5 būgnų, 3 eilių ir 20 statymo eilučių vaizdo lošimų automatas su
universaliųjų simbolių pakeitimais, nemokamais sukimais ir 4 skirtingais funkcijų burbulais:
išsiplečiančiu universaliu burbulu, nemokamų sukimų burbulu, monetų laimėjimo burbulu ir
staigmenos burbulu.
Lošiama su 20 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis monetos vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,2 EUR. Maksimali statymo suma: 200 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 94750 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama monetos
verte. Lošiant bet kuriuo žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą su pasirinkta monetos
verte, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
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Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir padaugintai
iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai taikomi statymo eilučių laimėjimas ir tik monetų laimėjimo burbulams.
Vienu metu skirtingų burbulų funkcijomis pelnyti laimėjimai sudedami.

Kalėdinių burbulų ratas ir nykštukai padėjėjai















Lošime yra kalėdinių burbulų ratas su šiais funkcijų burbulais: išsiplečiančiu universaliu
burbulu, nemokamų sukimų burbulu, monetų laimėjimo burbulu ir staigmenos burbulu.
Funkcijos, esančios burbuluose, kuriuos virš būgnų laiko nykštukai padėjėjai, aktyvuojamos,
kai ant būgnų atsitiktinai pasirodo universalusis simbolis.
Išsiplečiantys universalieji burbulai paverčia besiliečiančius šalia ir įstrižai esančius simbolius
į universaliuosius. Papildomi universalieji simboliai, atsiradę dėl išsiplečiančio universaliojo
simbolio, neaktyvuoja jokių funkcijų iš burbulų, kuriuos virš būgnų laiko nykštukai padėjėjai.
Nemokamų sukimų burbulai aktyvuoja ant burbulo parodytą skaičių sukimų.
Monetų laimėjimo burbulai prideda monetų laimėjimų prie bendro statymo eilutės laimėjimo.
Laimėjimai, skiriami už monetų laimėjimo burbulus, lygūs vertei, rodomai ant burbulo.
Staigmenos burbule paslėptas kurios nors kitos funkcijos burbulas.
Kalėdinių burbulų ratas yra būgnams iš dešinės, o nykštukai padėjėjai yra tiesiai virš būgnų.
Lošimo pradžioje nykštukų padėjėjų rankos tuščios.
Kiekvieno sukimo metu galima pelnyti atsitiktinės funkcijos burbulą, kuris nuo burbulų rato
patenka į virš dešiniausio būgno esančio nykštuko padėjėjo rankas.
Per kiekvieną kitą to paties statymo lygio ir monetos vertės sukimą burbulas pajuda iš vieno
nykštuko padėjėjo rankų į kito nykštuko, stovinčiu vienu būgnu toliau į kairę.
Jei esamas statymas pakeliamas ir lošėjas spusteli „Sukti“, visi nykštukų padėjėjų laikomi
burbulai pašalinami.
Nykštukai padėjėjai daugiausiai gali laikyti 5 burbulus (vienas burbulas nykštukui padėjėjui).

Universalusis ir išsiplečiantis universalusis simboliai






Pagrindiniame lošime ir per nemokamus sukimus universalieji simboliai gali pasirodyti ant bet
kurio būgno ir pakeisti visus simbolius.
Už universaliojo ir universaliojo išsiplečiančio simbolių pakeitimus pelnomas didžiausias
įmanomas laimingo derinio statymo eilutėje laimėjimas pagal MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Per pagrindinį lošimą ir nemokamus sukimus, kai išsiplečiantis universalusis burbulas užkrinta
ant būgnų pasirodžiusio įprasto universaliojo simbolio, suaktyvinami išsiplečiantys
universalieji simboliai ir jie pakeičia visus simbolius, išskyrus įprastus universaliuosius.
Išsiplečiantis universalusis simbolis pakeičia visus besiliečiančius šalia ir įstrižai esančius
simbolius į papildomus universaliuosius.
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Nemokami sukimai












Nemokamų sukimų burbulais, tiesiai virš universaliojo simbolio laikomais nykštukų padėjėjų,
aktyvuojami nemokami sukimai. Laimėtų nemokamų sukimų skaičius yra atsitiktinis ir pagal
MOKĖJIMŲ LENTELĘ yra rodomas ant burbulo.
Nemokamų sukimų pradžioje, Kalėdų burbulo ratu į nykštukų padėjėjų rankas bus paduoti 4
burbulai. Būgnams nustojus suktis pridedamas penktas burbulas.
Su kitu ir visais po jo įvyksiančiais sukimais į dešiniausio nykštuko padėjėjo rankas
paduodamas naujas burbulas, taigi burbulai nuolat perdavinėjami.
Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per raundą, kuris
aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio statymo eilutės laimėjimo.
Kai nemokamų sukimų režime po nemokamų sukimų burbulu pasirodžius universaliajam
simboliui tiesiogiai pasiimamas nykštuko padėjėjo laikomas nemokamų sukimų burbulas,
aktyvuojami nemokami sukimai. Universalusis simbolis ant būgnų pasirodo atsitiktinai.
Laimėti papildomi nemokami sukimai automatiškai pridedami prie esamų nemokamų sukimų.
BENDRO LAIMĖJIMO laukelyje pateikiami visi pagrindinio lošimo laimėjimai, sudėti su
nemokamų sukimų laimėjimais.
Nemokamų sukimų pabaigoje lošimas sugrąžinamas į raundą, kurio metu aktyvuoti nemokami
sukimai. Nykštukų padėjėjų rankose atsiranda burbulai, kurie ten buvo aktyvavus nemokamus
sukimus.

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

Funkcija
Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu
statymo lygiu ir monetos verte (arba spustelėkite
tarpelio klavišą).
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų
meniu ir pasirinkti tam tikrus nustatymus.
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Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba
slinkikliu pasireguliuokite garsumą.
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo taisykles.

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo
lentelės puslapius. Norėdami grįžti į lošimą spustelėkite
x mygtuką.

Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.
Lošimo nustatymų parinktys:





Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Pakelto statymo perspėjimas Įjungia arba išjungia pakelto statymo perspėjimą.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.571 Žaidimas „Išeik iš proto“ („Go Bananas“)
Žaidimo taisyklės:














„Išeik iš proto!“ – tai 5 būgnų, 3 eilių ir 20 statymo eilučių vaizdo lošimų automatas. Lošimas
turi 5 skirtingus Laukinių beždžionių simbolius, aktyvuojančias universalųjį simbolį.
Lošiama su 20 statymo eilučių (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis monetos
vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,2 EUR. Maksimali statymo suma: 200 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 140000 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama monetos
verte. Lošiant bet kuriuo žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą su pasirinkta monetos
verte, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir padaugintai
iš statymo lygio.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
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Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Statymo eilutės laimėjimai dauginami iš monetų, statytų eilutėje, skaičiaus.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.

Universalusis simbolis




Visi universalieji simboliai pakeičia visus kitus simbolius.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama kaip
už didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.
Universalieji simboliai yra matomi tik tuomet, kai Laukinės beždžionės simboliai juos
aktyvuoja.

Laukinės beždžionės simboliai



Lošime yra 5 skirtingi Laukinės beždžionės simboliai: Laukinė gorila, Laukinis orangutangas,
Laukinis babuinas, Laukinis langūras ir Laukinis ilgakulnis.
Kai ant būgno pasirodo bet kuri iš 5 skirtingų laukinių beždžionių, jos save ir kai kuriuos
gretimus simbolius paverčia laukiniais simboliais pagal individualius jų raštus.
Atsitiktinai nusprendžiama, kokia kryptimi raštai išdėstomi ant būgno, tačiau visi raštai visada
yra matomi, todėl visi universalieji simboliai yra įtraukti į būgno plotą.
Universalusis simbolis gali būti kelių skirtingų laukinių beždžionių raštų dalis, jei jie sutampa.
Laukinių beždžionių simboliai gali pasirodyti ant kiekvieno būgno, išskyrus laukinę gorilą,
kuri gali pasirodyti tik ant 2, 3 ir 4 būgnų.
Laukinė gorila paverčia 5 simbolius į universaliuosius simbolius pagal šią schemą:



Laukinis orangutangas paverčia 4 simbolius į universaliuosius simbolius pagal šią schemą:



Laukinis babuinas vertikaliai paverčia 3 simbolius į universaliuosius simbolius pagal šią
schemą:
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Laukinis langūras horizontaliai paverčia 3 simbolius į universaliuosius simbolius pagal šią
schemą:



Laukinis ilgakulnis arba vertikaliai arba horizontaliai paverčia 2 simbolius į universaliuosius
simbolius pagal šią schemą:

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

Funkcija
Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu statymo lygiu ir monetos
verte.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir pasirinkti tam
tikrus nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu pasireguliuokite
garsumą.
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo taisykles.
Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės puslapius.
Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

Spustelėkite norėdami grįžti į lošimą.
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Lošimo nustatymų parinktys:





Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Įžangos filmukas. Išjunkite arba įjunkite įvadinį filmą.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.572 Žaidimas „Už vairo: daugiklio suirutė“ („Drive: Multiplier Mayhem“)
Žaidimo taisyklės:


















„Už vairo: daugiklio suirutė“ – tai 5 būgnų, 3 eilių ir 15 eilučių (fiksuotų) vaizdo lošimų
automatas su nemokamais sukimais, universaliojo simbolio pakeitimais ir „Nitro“ simboliais.
Lošiama su 15 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis monetos
vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,15 EUR. Maksimali statymo suma: 75 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 383175 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Lošiant aukščiausio lygio statymu ir spustelėjus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama
didžiausiu eilutės statymu ir esama monetos verte. Lošiant žemesnio lygio statymu ir norint
lošti raundą pasirinktu lygiu, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du
kartus.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama kaip už
didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir
padaugintai iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai išmokami, tik kai laimima statymo eilutėse.

Universalieji daugiklio simboliai





Universalieji daugiklio simboliai yra universalieji simboliai.
Universalieji daugiklio simboliai gali pasirodyti bet kur ant 1–5 būgnų ir pakeisti visus,
išskyrus „Scatter“ ir „Nitro“ simbolius.
Universaliųjų daugiklio simbolių daugiklis yra toks pats, kaip ir būgnų (1–5), ant kurių šie
simboliai pasirodė.
Bet kuris statymo eilutės laimėjimas universaliojo daugiklio simboliais atitinkamai padaugina
statymo eilutės laimėjimą 1–5 kartais.
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Jei laimingoje statymo eilutėje pasirodo 2 arba daugiau universaliųjų daugiklio simbolių,
daugikliai atitinkami padauginami. Pavyzdžiui, laiminga statymo eilutė su universaliaisiais
simboliais ant 2 (x2) ir 4 (x4) būgnų pasidaugina ir gaunamas x8 daugiklis.

Nemokami sukimai







Tik pagrindinio lošimo metu bet kur ant 2, 3 ir 4 būgnų pasirodžius 3 „Scatter“ simboliams
aktyvuojama 10 nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per raundą, kuris
aktyvino Nemokamus sukimus.
Tik nemokamų sukimų metu bet kur ant 2, 3 ir 4 būgnų pasirodžius 3 „Nitro“ simboliams
pelnomi papildomų nemokamų sukimų ir universaliųjų daugiklio simbolių perdengimas.
Nemokamų sukimų skaičius suteikiamas pagal mokėjimų lentelę.
Perdengiantys universalieji daugiklio simboliai ant būgnų atsiranda atsitiktinai bet kur ir veikia
kaip universalieji daugiklio simboliai.
Ant būgno gali atsirasti tik vienas perdengiantis universalusis daugiklio simbolis.

Surinktų „Nitro“ simbolių matuoklis









Surinktų „Nitro“ simbolių matuoklyje nuo apačios iki viršaus sukraunami surinkti „Nitro“
simboliai.
Jei ant perdengiančio universaliojo daugiklio simbolio pasirodo „Nitro“ simbolis, jis skaitomas
tiek kaip „Nitro“, tiek kaip universaliojo daugiklio simbolis.
Nemokami sukimai prasideda lošėjo lenktynėmis su Twitch veikėju, pirmuoju priešininku.
Surinkus 3 „Nitro“ simbolius pereinama į kitą lošimo lygį. Lošėjas laimi atsitiktinį
universaliųjų daugiklio simbolių perdengimą. Tada pasirodo kitas priešininkas lenktynėse.
Kiekvienas naujas nemokamų sukimų raundas prasideda su tuščiu surinktų „Nitro“ simbolių
matuokliu.
Jei vieno sukimo metu lošėjas surenka 2 „Nitro“ simbolius, o kito sukimo metu – 3, likę 2
„Nitro“ simboliai yra perkeliami kitam lygiui.
Pasiekęs naują lygį lošėjas yra apdovanojamas papildomais nemokamais sukimais ir kitu
atsitiktiniu universaliųjų daugiklio simbolių perdengimu.
Nemokami sukimai išmokami pagal žemiau esančią lentelę:
Lygis
Nemokami sukimai
Perdengiantys universalieji daugiklio simboliai
Priešininkas lenktynėse









1
10
0
Twitch

2
+4
1
Hamaki

3
+3
2
Bruiser

4
+2
3
Bruiser

„Nitro“ simboliai nepasirodo nemokamų sukimų metu 4 lygyje.
Surinkus paskutinius 3 „Nitro“ simbolius lenktyniaujant su Bruiser, paskutiniu priešininku,
lošėjas lenktyniauja iki nemokamų sukimų pabaigos.
Surinkus 9 „Nitro“ simbolius, visi po to surenkami „Nitro“ simboliai yra sunaikinami.
Laimėti papildomi nemokami sukimai automatiškai pridedami prie esamų nemokamų sukimų.
Bendro laimėjimo laukelyje rodomi nemokamų sukimų laimėjimai ir laimėjimai iš raundo, per
kurį aktyvuoti nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurio statymo eilutės laimėjimo.
Nemokamų sukimų pabaigoje lošimas sugrąžinamas į raundą, kurio metu aktyvuoti nemokami
sukimai.
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Lošimo funkcijos
Toliau esančioje lentelėje išvardyti įvairūs lošimo mygtukai ir aprašytos jų atliekamos funkcijos.
Mygtukas

Funkcija
Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu statymo lygiu ir monetos verte
(arba spustelėkite tarpelio klavišą).
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo nustatymų meniu ir pasirinkti tam tikrus
nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu pasireguliuokite
garsumą.
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo taisykles.
Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite MOKĖJIMO LENTELĖS puslapius.
Spustelėkite vidurio mygtuką norėdami grįžti į lošimą.
Spustelėkite norėdami pamatyti MOKĖJIMŲ LENTELĘ.

Lošimo nustatymų parinktys




Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.573 Žaidimas „Narkotikų prekeivis“ („Narcos“)
„Narkotikų prekeivis“ žaidimo taisyklės:













„Narkotikų prekeivis“ – tai 5 būgnų, 5 eilių vaizdo lošimų automatas su 243 statymo būdais.
Lošimas turi tokias funkcijas kaip nemokami sukimai, judantys universalieji, pravažiavimas,
užrakinimas ir auksinis užrakinimas.
Lošiama 1–10 statymo lygiais (20 monetų statymo lygiui) ir skirtingomis monetos vertėmis.
Nėra statymo eilučių.
Minimali statymo suma: 0,2 EUR. Maksimali statymo suma: 400 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 602400 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Spustelėjus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama pastačius 243 būdais, aukščiausiu statymo
lygiu ir esama monetos verte. Lošiant žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą pasirinktu
lygiu, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Vienu metu laimėjus dėl skirtingų statymo būdų tie laimėjimai sudedami.
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Statymo būdo laimėjimas monetos yra lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje, ir padaugintai
iš statymo lygio. Ši suma taip pat padaugina iš bet kokių kitų taikomų daugiklių.
Statymo būdo laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis padaugintam iš monetos vertės.
Statymo būdo laimėjimai yra mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
esančio dešinėje.
Toliau pateikiamas pavyzdys:

Daugiau statymo būdo laimėjimų susidaro, kai ant būgnų, kuriais sukuriamas ilgiausias
laimingas statymo būdo derinys, pasirodo papildomų tokių pačių simbolių.
Išmokama tik už ilgiausią kiekvieno simbolio vienodų simbolių derinį.
Visi monetų laimėjimai yra mokami tik lošimo būdais, išskyrus laimėjimus užrakinimo
funkcijos metu.
Universalieji simboliai būgnuose gali atsirasti pagrindinio lošimo ir nemokamų sukimų metu.
Universalieji simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ ir užrakinimo simbolius.
Universalieji simboliai pakeičia didžiausią įmanomą laimingą derinį lošimo būdu pagal
mokėjimų lentelę.

Užrakinimo funkcija












Pagrindinio lošimo metu užrakinimo funkcija aktyvuojama, kai toje pačioje eilutėje pasirodo
3 ar daugiau užrakinimo simbolių. Suaktyvinus funkciją, užrakinimo simboliai juda kartu
simbolių grupės pavidalu.
Visi sukimai užrakinimo funkcijos metu yra nemokami.
Simbolis yra grupės dalis, jei jis yra horizontaliai arba vertikaliai gretimas tam pačiam
simboliui.
Užrakinimo funkcijos metu simboliai sudaro grupes, kad lošėjas būtų apdovanotas monetomis.
3 ar daugiau grupėje esančių simbolių reiškią laimėjimą.
Visi pagrindinio lošimo gauti užrakinimo simboliai lieka lošimo zonoje ir juda centro link, taip
formuodami grupę.
Kiekvienam grupės užrakintam ir auksiniam užrakinimo simboliui priskiriama vertė.
Simboliams priskirta vertė gali būti 1, 2, 3, 5 arba 10 kartų didesnė už bendrą statymą.
Be to, auksiniams užrakinimo simboliams, turintiems didelę pradinę vertę, priskiriamas
papildomas monetų kiekis, kuris gali būti 11, 12, 13, 16 arba 26 kartų didesnis už bendrą
statymą.
Užrakinimo funkcijos metu būgnuose pasirodys tik užrakinimo ir auksinio užrakinimo
simboliai.
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Lošėjas su 3 sukimais įjungia užrakinimo funkciją. Kiekvieno sukimo metu, jei atsiranda nauji
užrakinimo ir auksiniai užrakinimo simboliai, sukuriantys naują laimingą simbolių grupę arba
pridedantys prie esamos grupės, likusių sukimų skaičius nustatomas iki 3.
Užrakinimo ir auksiniai užrakinimo simboliai ant būgnų sukasi atskirai, bet vienu metu.
Kai nebelieka daugiau sukimų arba lošimo sritis yra visiškai užpildyta užrakinimo ir auksiniais
užrakinimo simboliais, užrakinimo funkcija pasibaigia bei išmokami laimėjimai.
Pasibaigus užrakinimo funkcijai, žaidimas grįžta į raundą, kuriame buvo suaktyvinta
užrakinimo funkcija.
Pasibaigus užrakinimo funkcijai, visas laimėjimas iš užrakinimo funkcijos pridedamas prie
visų laimėjimų iš raundo, kuriame buvo suaktyvinta užrakinimo funkcija.
Užrakinimo funkcija žaidžiama tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte, kaip ir sukimas, kuris
suaktyvino šią funkciją. Statymo lygis ir monetos vertė negali būti pakeisti užrakinimo
funkcijos metu.
Užrakinimo ir auksiniai užrakinimo simboliai, kurie nusileidžia ant būgno, bet nėra laimingos
grupės dalis, lieka ant būgno. Šie simboliai neturės vertės, kol nebus prijungti prie laimingos
simbolių grupės.
Užrakinimo funkcijos metu, auksiniai užrakinimo simboliai gali atrakinti vieną iš šių funkcijų:
Daugiklis, atnaujinimo simboliai ir didelė pradinė vertė.
Daugiklis: Visos laimingos grupės simbolių reikšmės yra dauginamos iš x2 arba x3.
Atnaujinimo simboliai: Šios funkcijos metu simboliams, kurie priklauso tai pačiai grupei kaip
auksiniai užrakinimo simboliai, gali būti priskirtos kelios atnaujinimo vertės, 1 kartą padidintos
iš viso statymo. Šis atnaujinimas gali vykti 7–15 kartų kiekvieną kartą, kai aktyvuota ši
funkcija.
Didelė pradinė vertė: Prie auksinio užrakinimo simbolio kaip pradinė vertė yra pridedama
papildoma vertė.
Jei to paties sukimo metu pasirodo daugiau nei vienas auksinis užrakinimo simbolis, simbolis
pradeda atskleisti vertę horizontaliai nuo kairiausios iki dešiniausios.
Funkcijos pradžioje auksinio užrakinimo simbolių statymo vertės yra tokios pačios kaip įprastų
užrakinimo simbolių. Ši vertė gali keistis.

Pravažiavimo funkcija






Pravažiavimo funkcija pagrindinio lošimo metu įjungiama atsitiktinai. Pravažiavimo funkcija
pavers kai kuriuos didelės vertės simbolius universaliaisiais simboliais. Kiekvienas simbolis
transformuojasi nepriklausomai nuo kitų simbolių.
Pasibaigus pravažiavimo funkcijai, prie likučio pridedamas bendras pravažiavimo funkcijos
metu gautas laimėjimas.
Jei kartu su pravažiavimo funkcija taip pat suaktyvinti nemokami sukimai arba užrakinimo
funkcija, pirmiausia bus žaidžiama pravažiavimo funkcija.
Išmoka už raundą aktyvavusį pravažiavimo funkciją sumokama tik šiai funkcijai pasibaigus.

Judantis universalusis




Pagrindinio lošimo ir nemokamų sukimų metu, universalieji simboliai, esantys laimėjimo
dalimi, lieka ant būgno ir su kiekvienu sukimu horizontaliai pasislenka viena vieta į kairę.
Universalieji simboliai, kurie kiekvieno sukimo metu pasislenka horizontaliai, yra vadinami
judančiais universaliaisiais.
Jei kuri nors funkcija yra suaktyvinta pagrindinio lošimo ir nemokamų sukimų metu, kol
būgnuose vis dar yra judančių universaliųjų, judantys universalieji šiai funkcijai pasibaigus ir
toliau lieka ant būgno.
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Judančio universaliojo funkcija pasibaigia, jei judantis universalusis nebeturi pergalių arba jei
padidinamas statymas.

Nemokami sukimai












3 „Scatter“ simboliai, pagrindinio lošimo metu pasirodantys bet kur ant 1, 3 ir 5 būgno,
suaktyvina 10 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu su kiekvienu sukimu yra tikimybė, jog vienas ar keli didelės vertės
simboliai virs universaliaisiais simboliais. Tai atitinka lošimo ypatybes žaidžiant įjungus
pravažiavimo funkciją.
Nemokami sukimai ir judančių universaliųjų simbolių funkcija gali būti aktyvuotos to paties
raundo metu.
Jei pasibaigus nemokamiems sukimams būgne vis dar yra likusių judančių universaliųjų
simbolių, suteikiamas papildomas nemokamas sukimas. Tai tęsiasi tol, kol ant būgno nebeliks
judančių universaliųjų.
Šis papildomas sukimas bus žaidžiamas po dabartinio sukimo.
Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per raundą, kuris
aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų pabaigoje bendras laimėjimas iš nemokamų sukimų pridedamas prie
raundo, aktyvavusio nemokamus sukimus, laimėjimų.
Nemokamų sukimų pabaigoje lošimas sugrąžinamas į raundą, kurio metu aktyvuoti nemokami
sukimai.
Bendro laimėjimo laukelyje rodomi nemokamų sukimų laimėjimai ir laimėjimai iš raundo, per
kurį aktyvuoti nemokami sukimai.

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

Funkcija

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

Spustelėkite norėdami pradėti užrakinimo lygį, visi
raundai yra nemokami (arba paspauskite tarpelio
klavišą).
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Spustelėkite norėdami įeiti į nemokamus sukimus.

Spustelėkite norėdami išeiti iš nemokamų sukimų.

Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų
meniu ir pasirinkti tam tikrus nustatymus. Žr. lošimo
nustatymų skyrelį, pateiktą po lentele.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba
slinkikliu pasireguliuokite garsumą.
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo taisykles.
Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite MOKĖJIMO
LENTELĖS puslapius. Norėdami grįžti į lošimą
spustelėkite x mygtuką.
Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

Lošimo nustatymų parinktys:




Įžangos filmukas. Įjungia arba išjungia lošimo įžangos filmuką.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinių lošimų istoriją.

2.574 Žaidimas „Superinis Skudamoro šansas“ („Scudamore’s Super Stakes“)
Žaidimo taisyklės:


„Superinis Skudamoro šansas“ – tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas su 20 statymo
eilučių (fiksuotų). Lošime yra atsitiktiniai universalieji simboliai, klasikinės Piterio taurės
lošimai ir statymo kvito funkcija. Klasikinės Piterio taurės lošimas tai 5 būgnų, 4 eilių vaizdo
lošimų automatas su 32 statymo eilutėmis (fiksuotomis).
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Pagrindiniame lošime lošiama 20 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių su 10 monetų
statymo lygiui.
Minimali statymo suma: 0,1 EUR. Maksimali statymo suma: 100 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 500000 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Pagrindiniame lošime universalusis simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“
ir statymo kvito simbolius.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama monetos
verte. Lošiant žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą pasirinktu lygiu, mygtuką
DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir padaugintai
iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Klasikinės Piterio taurės lošimo ir atsitiktinių universaliųjų laimėjimai pridedami prie statymo
eilutės laimėjimų.
Klasikinės Piterio taurės lošimas ir atsitiktinių universaliųjų funkcija gali būti aktyvuojami tuo
pat metu per vieną sukimą. Tokiu atveju atsitiktinių universaliųjų funkcija lošiama pirma.

Atsitiktiniai universalieji simboliai






Prieš kiekvieną sukimą yra galimybė, kad bus aktyvuojama atsitiktinių universaliųjų funkcija.
Atsitiktiniai universalieji gali būti aktyvuojami tik pagrindiniame lošime.
Atsitiktinių universaliųjų funkcija lošiama tokiu pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir
raundas, per kurį aktyvuoti atsitiktiniai universalieji.
Ant būgnų atsitiktinai pasirodo nuo 2 iki 5 pasagos simbolių, kurie paverčia universaliaisiais
simbolius, ant kurių pasirodė.
Atsitiktiniai universalieji simboliai negali pasirodyti ant kitų atsitiktinių universaliųjų ir
„Scatter“ simbolių.

Klasikinės Piterio taurės lošimas







Pagrindiniame lošime bet kur ant 1, 3 ir 5 būgnų pasirodžius 3 „Scatter“ simboliams
aktyvuojamas klasikinės Piterio taurės lošimas.
Klasikinės Piterio taurės lošimas tai 5 būgnų, 4 eilių vaizdo lošimų automatas su 32 statymo
eilutėmis (fiksuotomis).
Klasikinės Piterio taurės lošiama tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir raundas, per
kurį aktyvuotas šis lošimas.
Kai aktyvuojamas klasikinės Piterio taurės lošimas, lošėjas iš 4 žirgų pasirenka vieną, kuris, jo
nuomone, laimės lenktynes.
Kiekvienam žirgui priskirtas statymo daugiklis, susijęs su žirgo šansu laimėti lenktynes.
Kiekvienam žirgui priskirti 2 simboliai, kurie pasirodo ant būgnų virš trasos. Šie simboliai yra
tokios spalvos kaip ir žirgo žokėjaus apranga.

49
Dieviška sėkmė: Raudonasis žokėjus ir raudoni „A“ simboliai, išmokama 5000 X
statymas.
o Didžiausia uoga: Violetinis žokėjus ir violetiniai „K“ simboliai, išmokama 500 X
statymas.
o Gonzo užduotis: Žaliasis žokėjus ir žali „Q“ simboliai, išmokama 100 X statymas.
o Folijos kepurė Mėlynasis žokėjus ir mėlyni „J“ simboliai, išmokama 50 X statymas.
Klasikinės Piterio taurės lošimo pradžioje visi 4 žirgai yra trasoje. Kai laimima būgnais,
atitinkamas žirgas su laimingaisiais simboliais žirgų lenktynėse pajuda 1 vieta į viršų. Žirgas,
pajudėjęs į viršų per 4 vietas laimi lenktynes. Tada baigiasi klasikinės Piterio taurės lošimas.
Per vieną pasukimą žirgas negali pajudėti daugiau nei per 1 vietą.
Jei laimima 2 skirtingomis spalvomis, vienu metu gali į priekį pajudėti 2 skirtingi žirgai.
Klasikinės Piterio taurės lošime nebūna daugiau nei 2 laimingų simbolių. Tai reiškia, kad 2
žirgai gali į viršų pajudėti vienu metu, bet tik 1 žirgas gali laimėti lenktynes.
Lenktynių vietos lentelėje lošėjo pasirinktas žirgas pažymėtas žvaigždute. Stebėdamas laukelį
lošėjas gali matyti, kuris žirgas pirmauja.
Kai lenktynės baigiasi, jas laimėjęs žirgas parodomas paryškintai, o laimėjimai išmokami.
Klasikinės Piterio taurės lošime laimėjimai pridedami prie likučio.
o









Statymo kvitas









Lošėjas vienu metu gali būti pasirinkęs tik 1 statymo kvitą. Nusipirkus statymo kvitą, pirkinys
negali būti atšauktas.
Statymo kvitu sekama, kiek kartų per pasirinktą sukimų skaičių pasirodo pasirinktas simbolis,
ir už jį išmokama iš daugiklio padauginama statymo vertė.
Jei statymo kvite pasirinktas universalusis simbolis ir ant būgnų šis simbolis pridedamas
atsitiktinių universaliųjų funkcija, šis universalusis simbolis taip pat pažymimas statymo kvite.
Vis dėlto, atsitiktinis universalusis simbolis nepakeičia jokių simbolių, juos registruojant
statymo kvite.
Klasikinės Piterio taurės lošime pasirodę simboliai nėra skaičiuojami statymo kvite.
Kaip pripildyti statymo kvitą:
1. Spustelėkite statymo kvito mygtuką dešinėje lošimo zonos pusėje.
2. Pasirinkite vieną simbolį, kurį rinksite.
3. Pasirinkite sukimų skaičių, pavyzdžiui, surinkite 7 iš 10 sukimų.
4. Pasirinkite statymo, kurį norite atlikti, dydį savo vietine valiuta.
Jei pasiekiamas reikiamas pasirodžiusių simbolių skaičius, lošėjui išmokama suma, gaunama
padauginus daugiklį iš statymo vertės.

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

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

Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų
lentelę.
Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite
MOKĖJIMO
LENTELĖS
puslapius.
Norėdami grįžti į lošimą spustelėkite x
mygtuką.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo
nustatymų meniu ir pasirinkti tam tikrus
nustatymus. Žr. lošimo nustatymų skyrelį,
pateiktą po lentele.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus
arba slinkikliu pasireguliuokite garsumą.
Spustelėkite
taisykles.

norėdami

pamatyti

Lošimo nustatymų parinktys:




Įžangos filmukas. Įjungia arba išjungia lošimo įžangos filmuką.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.575 Žaidimas „Beprotiškas sukimas“ („Spinsane“)
Žaidimo taisyklės:

lošimo
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„Beprotiškas sukimas“ – tai 5 būgnų, 3 eilių ir 27 eilučių (fiksuotų) vaizdo lošimų automatas
su universaliojo simbolio pakeitimais bei nemokamais sukimais su universaliuoju būgno
perdengimu.
Lošiama su 27 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir skirtingomis monetos
vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,1 EUR. Maksimali statymo suma: 500 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 1000000 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama monetos
verte. Lošiant žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą pasirinktu lygiu, mygtuką
DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir padaugintai
iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai išmokami, tik kai laimima statymo eilutėse.
Viena lošimo „Beprotiškas sukimas“ ypatybių yra atsitiktinai suaktyvinami įtampą keliantys
efektai, pratęsiantys sukimus ir suteikiantys žaidimui papildomo jaudulio.
Kol šviečia sukimų indikatorius, sukimas tęsiasi, o įtampą keliantys efektai gali būti suaktyvinti
bet kuriuo metu. Sukimas baigiasi, kai užgęsta sukimo indikatorius.

Simboliai





Pagrindiniame žaidime ir nemokamų sukimų metu, ant būgnų gali pasirodyti universalieji
simboliai, „Scatter“ simboliai, 3 įprasti ir 3 „super“ simboliai bei tuščios vietos.
„Super“ simboliai gali pakeisti įprastus tos pačios rūšies simbolius, mokant už aukščiausią
įmanomą laimėjimo derinį kiekvienoje laimėjusioje statymo eilutėje pagal Mokėjimų lentelę.
Universalieji simboliai gali pasirodyti bet kurioje pagrindinio lošimo ir nemokamų sukimų 2–
5 būgnų vietoje ir pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama kaip už
didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.

Nemokami sukimai ir universalusis būgno perdengimas


5 ar daugiau „Scatter“ simbolių, pasirodantys pagrindiniame žaidime, bet kurioje būgnų
vietoje, suaktyvina nemokamus sukimus.
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Aktyvuotų nemokamų sukimų skaičius yra dvigubai didesnis nei „Scatter“ simbolių, kurie
suaktyvino nemokamus sukimus. Kiekvienas „Scatter“ simbolis suteikia du nemokamus
sukimus.
Nemokamų sukimų metu kiekvienas „Scatter“ simbolis, esantis bet kurioje būgno vietoje,
suteikia vieną papildomą nemokamą sukimą.

Universalusis būgno perdengimas





Nemokamų sukimų metu vienas atsitiktinis būgnas iš 2–5 būgnų tampa universaliuoju būgno
perdengimu kiekvienam sukimui.
Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per raundą, kuris
aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų pabaigoje bendras laimėjimas iš nemokamų sukimų pridedamas prie
raundo, aktyvavusio nemokamus sukimus, laimėjimų.
Bendro laimėjimo laukelyje rodomi nemokamų sukimų laimėjimai ir laimėjimai iš raundo, per
kurį aktyvuoti nemokami sukimai.

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

Funkcija

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

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

Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės puslapius.
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Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.

Lošimo nustatymų parinktys:




Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.576 Žaidimas „Judantys simboliai: kubiniai vaisiai“ („Strolling Staxx: Cubic Fruits“)
Žaidimo taisyklės:

















„Judantys simboliai: kubiniai vaisiai“ – tai 5 būgnų, 3 eilių ir 10 eilučių (fiksuotų) vaizdo
lošimų automatas su universaliojo simbolio pakeitimais, milžiniškais simboliais, papildomu
statymu su papildomu šansu ir pakartotinais judančių rinkinių sukimais.
Lošiama su 10 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis monetos
vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,1 EUR. Maksimali statymo suma: 300 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 100000 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama monetos
verte. Lošiant žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą pasirinktu lygiu, mygtuką
DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir padaugintai
iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai išmokami, tik kai laimima statymo eilutėse.

Universalusis simbolis




Pagrindinio lošimo ir papildomų judančių simbolių rinkinių sukimų metu universalieji
simboliai ant būgnų gali pasirodyti rinkiniais arba kaip milžiniški simboliai ir gali pakeisti
visus simbolius.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama kaip už
didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.

Milžiniški simboliai
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Bet koks simbolis gali pasirodyti kaip pavienis simbolis arba kaip 2x3 arba 3x3 milžiniškas
simbolis.
Pagrindinio lošimo ir papildomų judančių rinkinių sukimų metu milžiniški simboliai gali
pasirodyti bet kur ant būgnų.
Milžiniški simboliai matomi visiškai arba dalinai, priklausomai nuo to, kaip išsukami būgnai.
Nusileidęs milžiniškas simbolis skyla į 2 arba 9 pavienius simbolius.
Pagal Mokėjimų lentelę bet kuri Milžiniško simbolio dalis, įtraukta į laimingą statymo eilutę,
išmokama pagal mokėjimo lentelę.

Papildomi judančių simbolių rinkinių sukimai











Jei vienas arba daugiau būgnų būna padengti tokiu pačiu simboliu, taip sudarant simbolių
rinkinį, aktyvuojami papildomi judančių rinkinių sukimai.
Simbolių rinkinio ženklas rodo simbolį, kuris kiekvieno sukimo metu gali nusileisti ir padengti
visą būgną.
Simbolių rinkinio sukūrimo atveju universalieji simboliai nepakeičia jokių simbolių.
Kiekvieno papildomo judančio simbolių rinkinio sukimo metu visi simbolių rinkiniai ir
sujungti simboliai juda ant vieno būgno į kairę, iki kol visi simbolių rinkiniai pradingsta nuo
kairiausio būgno.
Simbolis yra sujungtas su simbolių rinkiniu, jei tai tas pats simbolis, kaip ir rinkinyje ir jis
liečiasi su juo arba būgnu, ant kurio yra sujungtas simbolis.
Sujungtų simbolių pavyzdys:

Laimėjimai įvertinami po kiekvieno papildomo judančių rinkinio sukimo.
Jei papildomo judančių rinkinio sukimo metu ant būgnų pasirodo daugiau simbolių rinkinių, iš
naujo aktyvuojama papildomų judančių rinkinių sukimų.
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Kai nuo kairiausio būgno pradingsta paskutinis simbolių rinkinys, būgnai dar kartą pakartotinai
sukami. Jei papildomo judančių rinkinių sukimo metu ant būgnų nepasirodo daugiau joks
simbolių rinkinys, papildomi judančių rinkinių sukimai baigiasi.
Papildomi judančių rinkinių sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip
lošta raunde, kurio metu aktyvuoti papildomi judančių rinkinių sukimai.
Bendro laimėjimo laukelyje pateikiami visi laimėjimai, per papildomus judančių rinkinių
sukimus pridėti prie visų laimėjimų iš raundo, kurio metu aktyvuoti papildomi judančių
rinkinių sukimai.

Papildomas statymas ir papildomas šansas






Jei papildomas statymas aktyvuotas, lošiama su 15 monetų statymo lygiui, ir gali būti
aktyvuojamas papildomas šansas.
Papildomas šansas aktyvuojamas, kai papildomi judančių rinkinių sukimai buvo aktyvuoti ne
didžiuliam 3x3 simboliui nusileidus.
Prieš papildomo šanso sukimą įvertinami visi statymo eilutės laimėjimai.
Papildomo šanso sukimo metu perdengiantis 3x3 milžiniškas simbolis gali dalinai arba visas
nusileisti ant būgnų.
Po papildomo šanso sukimo neįvertinami jokie laimėjimai ir prasideda papildomi judančių
rinkinių sukimai.

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

Funkcija

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

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

lošimo

garsus

Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo taisykles.
Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

arba

slinkikliu
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Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės puslapius.
Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.
Lošimo nustatymų parinktys:




Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.577 Žaidimas „Šventykla su būgnų stumtelėjimais“ („Temple Of Nudges“)
Žaidimo taisyklės:

















„Šventykla su būgnų stumtelėjimais“ – tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų automatas su
pakartotinio sukimo ir stumtelėjimo funkcijomis.
Lošime yra 243 būdai statyti, 1–10 lygių (25 monetos lygiui) ir skirtingos monetų vertės.
Nėra statymo eilučių.

Minimali statymo suma: 0,25 EUR. Maksimali statymo suma: 250 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 21870 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Spustelėjus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama pastačius 243 būdais, aukščiausiu statymo
lygiu ir esama monetos verte. Lošiant žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą pasirinktu
lygiu, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Kai ant 3 ar daugiau šalia vienas kito esančių būgnų, pradedant nuo kairiausio iki dešiniausio,
bet kurioje pozicijoje pasirodo vienodi simboliai, toks laimėjimas yra statymo būdo
laimėjimas.
Išmokama tik už ilgiausią kiekvieno simbolio vienodų simbolių derinį.
Daugiau statymo būdo laimėjimų susidaro, kai ant būgnų, kuriais sukuriamas ilgiausias
laimingas statymo būdo derinys, pasirodo papildomų tokių pačių simbolių.
Simbolių laimėjimas monetomis lygus vertei, nurodytai MOKĖJIMŲ LENTELĖJE ir
padaugintai iš statymo lygio ir ant būgnų pasirodžiusių vienodų simbolių skaičiaus.
Statymo būdo laimėjimas monetomis lygus vertei, nurodytai MOKĖJIMŲ LENTELĖJE ir
padaugintai iš statymo lygio.
Statymo būdo laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis padaugintam iš monetos vertės.

Statymo būdo išmokos pavyzdys 1 lygyje:


Už 5 vienodus pumos simbolius ant šalia vienas kito esančių būgnų, pradedant nuo kairiausio,
skiriamos 9 monetos. Ši suma padauginama iš 2 (dėl 2 pumos simbolių ant 4 būgno) ir
gaunamas bendras laimėjimas 2 x 9 = 18.
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Stumtelėjimo funkcija







Kiekvieną kartą, kai ant būgnų yra laimingas derinys, aktyvuojama stumtelėjimo funkcija.
Apskaičiavimus laimėjimą, būgnai pajuda 1 simboliu žemyn ir, jei laimima, laimėjimo suma
apskaičiuojama dar kartą.
Stumtelėjimo funkcija aktyvuoja iš naujo ir iš naujo, kol ant būgnų vis pasirodo laimingi
deriniai.
Stumtelėjimo funkcija lošiama tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir sukimas, per
kurį aktyvuota ši funkcija. Statymo lygis ir monetos vertė negali būti keičiami veikiant
stumtelėjimo funkcijai.
Stumtelėjimo funkcijos laimėjimai pridedami prie likučio.
Pakartotinio sukimo funkcija











Per pakartotinio sukimo funkciją visi simboliai, kurie yra tokie patys kaip laimingas simbolis,
lieka ant būgnų ir pakartotinai sukasi tik likę simboliai.
Pakartotinio sukimo funkcija aktyvuojama, jei laimingo raundo metu ant simbolio pasirodo
pakartotino sukimo perdengimas.
Pakartotinio sukimo funkcija lošiama tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip sukimas,
per kurį aktyvuota ši funkcija. Statymo lygis ir monetos vertė negali būti pakeisti per
pakartotinį sukimą.
Jei abi funkcijos aktyvuojamos vienu metu, pirma lošiama pakartotinio sukimo funkcija.
Jei po stumtelėjimo ant būgnų pasirodo pakartotinio sukimo perdengimas, laimėjimai
įvertinami po pakartotinio sukimo.
Nepriklausomai nuo to, kiek ant simbolių pasirodo pakartotinio sukimo perdengimų, vis tiek
aktyvuojamas vienas pakartotinis sukimas.
Pakartotinio sukimo funkcija po pakartotinio būgnų apsisukimo gali būti vėl aktyvuojama, jei
lošimo ekrane yra 1 arba daugiau pakartotinio sukimo perdengimų.
Pakartotinio sukimo funkcijos laimėjimai pridedami prie likučio.

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

Funkcija
Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu statymo lygiu ir
monetos verte (arba spustelėkite tarpelio klavišą).
Greitasis stabdymas: Spustelėkite šį mygtuką norėdami sustabdyti
besisukančius būgnus.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir
pasirinkti tam tikrus nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu
pasireguliuokite garsumą.
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo taisykles.
Spustelėkite norėdami pamatyti MOKĖJIMŲ LENTELĘ.
Norėdami peržiūrėti informaciją slinkite aukštyn ir žemyn.

Lošimo nustatymų parinktys:




Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.578 Žaidimas „Lemk savo sėkmę“ („Turn Your fortune“)
Žaidimo taisyklės:














„Lemk savo sėkmę“ – tai 5 būgnų, 4 eilių ir 40 eilučių (fiksuotų) vaizdo lošimų automatas su
universaliųjų simbolių pakeitimais, nemokamais sukimais ir pakartotiniais fortūnos sukimais
ir fortūnos laimėjimais.
Lošiama su 40 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių (20 monetų lygiui ir skirtingomis
monetos vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,2 EUR. Maksimali statymo suma: 200 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 400000 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Statymo lygis tai monetų, statomų 2 statymo eilutėms skaičius.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama monetos
verte. Lošiant žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą pasirinktu lygiu, mygtuką
DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir padaugintai
iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
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Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai, išskyrus fortūnos laimėjimus, išmokami, tik kai laimima statymo
eilutėse.

Universalusis simbolis




Pagrindiniame lošime ir per nemokamus sukimus universalieji simboliai gali pasirodyti bet kur
ant būgnų ir pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“, rakto ir +10 simbolius.
Nemokamų sukimų metu universalieji simboliai nerenkami užpildyti fortūnos laimėjimų
matuokliui.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama kaip už
didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.

Fortūnos laimėjimai


Fortūnos laimėjimai tai monetų laimėjimų lošimas su 5 lygiais. Kiekviename lygyje yra 5
žingsniai su vis didesniais laimėjimais.



5 lygis

4 lygis

3 lygis

2 lygis

1 lygis

5 žingsnis

2000x

1000x

400x

200x

150x

4 žingsnis

500x

300x

150x

100x

50x

3 žingsnis

200x

100x

50x

40x

20x

2 žingsnis

100x

50x

30x

20x

10x

1 žingsnis

50x

30x

20x

10x

5x









Fortūnos laimėjimų lošime metu lošėjui išmokamas monetų laimėjimas, kuris gali būti
padidinamas ant būgnų renkant tam tikrus simbolius.
Pakartotinius fortūnos sukimus ir nemokamus sukimus lošėjas pradeda žemiausiame fortūnos
laimėjimų lygyje.
Pildydamas matuoklį surinktais simboliais lošėjas kyla fortūnos laimėjimų lygiais.
Jei pakartotinių fortūnos sukimų arba nemokamų sukimų metu ant būgnų pasirodo rakto
simbolis, pakylama fortūnos laimėjimų lygiu. Padidinami visi laimėjimai, pelnyti fortūnos
laimėjimų lošime, ir laimėjimas iš pasiekto lygio.
Pakartotinių fortūnos sukimų ir nemokamų sukimų pabaigoje, išmokamas fortūnos laimėjimų
lošime pelnytas laimėjimas.
Fortūnos laimėjimų lošimo laimėjimą sudaro vertė, rodoma ant atitinkamo fortūnos laimėjimų
laiptelio, ir padauginta iš statymo monetomis.

Pakartotiniai fortūnos sukimai
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Pagrindiniame lošime bet kur ant 1, 3 arba 5 būgno pasirodžius 2 „Scatter“ simboliams kartu
su statymo eilutės laimėjimu po laimėjimų įvertinimo aktyvuojami pakartotiniai fortūnos
sukimai su fortūnos laimėjimais.
Pagrindiniame lošime bet kur ant 1, 3 arba 5 būgno pasirodžius 3 „Scatter“ simboliams kartu
su statymo eilutės laimėjimu aktyvuojami pakartotiniai fortūnos sukimai ir nemokami sukimai.
Pirma lošiami nemokami sukimai.
Laimingas simbolis tampa simboliu, kurį reikia rinkti pakartotiniuose fortūnos sukimuose. Jei
yra statymo eilutės laimėjimų su dviem ar daugiau simbolių, tada pakartotiniuose fortūnos
sukimuose renkamas pagal mokėjimų lentelę didesnės vertės laimingas simbolis. Jei simbolių
vertė vienoda, pakartotiniuose fortūnos sukimuose renkamas aukščiau ant būgnų buvęs
simbolis.
Pakartotiniuose fortūnos sukimuose statymo eilutės laimėjimai įvertinami tik pakartotinių
fortūnos sukimų pabaigoje.
Pakartotiniuose fortūnos sukimuose ant būgnų pasirodo tik renkamas ir rakto simboliai.
Visi renkami simboliai, kurie buvo pakartotinius fortūnos sukimus aktyvavusio statymo eilutės
laimėjimo dalimi, per pakartotinius fortūnos sukimus lieka savo vietoje ant būgnų iki šių
sukimų pabaigos.
Universalieji simboliai, kurie buvo pakartotinius fortūnos sukimus aktyvavusio statymo eilutės
laimėjimo dalimi, nelieka savo vietoje.
Pakartotiniuose fortūnos sukimuose simboliai renkami tam, kad jais būtų užpildomas fortūnos
laimėjimų matuoklis.
Matuokliui kiekvieną kartą užsipildžius 5 padalomis lošėjas perkeliamas vienu fortūnos
laimėjimų lygiu aukštyn.
Pakartotiniai fortūnos sukimai pradedami pirmame fortūnos laimėjimų lygyje.
Bet kur ant 5 būgno pasirodžius rakto simboliui lošėjas pakyla vienu fortūnos laimėjimų lygiu.
Padidinami visi laimėjimai, pelnyti fortūnos laimėjimų lošime, ir laimėjimas iš pasiekto lygio.
Jei per pakartotinį fortūnos sukimą ant būgnų nepasirodo jokių rakto simbolių arba renkamų
simbolių, arba jei surenkama 20 simbolių, pakartotiniai fortūnos sukimai baigiasi.
Pakartotiniai fortūnos sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte, kaip ir
raundas, per kurį aktyvuoti pakartotiniai fortūnos sukimai.
Statymo eilutės laimėjimai įvertinami pakartotinių fortūnos sukimų pabaigoje. Laimėjimai,
pelnyti per pakartotinius fortūnos sukimus ir fortūnos laimėjimų lošimą, pridedami prie
laimėjimų iš raundo, kurio metu aktyvuoti pakartotiniai fortūnos sukimai.

Nemokami sukimai










„Scatter“ simboliai gali pasirodyti ant 1, 3 ir 5 būgnų, bet tik pagrindiniame lošime ir per
nemokamus sukimus.
Pagrindiniame lošime ir per nemokamus sukimus ant 1, 3 ir 5 būgnų pasirodžius 3 „Scatter“
simboliams aktyvuojami nemokami sukimai su fortūnos laimėjimais.
Pagrindiniame lošime bet kur ant 1, 3 arba 5 būgno pasirodžius 3 „Scatter“ simboliams kartu
su statymo eilutės laimėjimu aktyvuojami pakartotiniai fortūnos sukimai ir nemokami sukimai.
Pirma lošiami nemokami sukimai.
Prieš prasidedant nemokamiems sukimams, lošėjas sustabdo trijų juostų nemokamų sukimų
ratą. Jei lošėjas nesustabdo rato, tada ratas automatiškai sustoja po 25 sekundžių.
Kai sustoja nemokamų sukimų ratas, laimėtų nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo to,
kaip sustojo ratas, nuo nemokamų sukimų metu surinktų simbolių skaičiaus ir nuo pradinio
fortūnos laimėjimų lošimo lygio.
Nemokamų sukimų ratu gali būti aktyvuota nuo 7 iki 13 nemokamų sukimų.
Nemokamų sukimų metu renkamas simbolis yra vienas iš vidutinės ir žemos vertės simbolių.
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Pradinis fortūnos laimėjimų lygis nemokamų sukimų metu yra 2, 3 arba 4. Jei nelaimima jokių
rakto simbolių, pradinis fortūnos laimėjimų lygis nemokamų sukimų metu yra 2.
Nemokamų sukimų metu visi renkami simboliai, pasirodantys ant būgnų, pildo fortūnos
laimėjimų matuoklį.
Specialusis +10 renkamas simbolis pasirodo bet kur ant 2 būgno ir užpildo matuoklį 10 padalų.
Matuokliui kiekvieną kartą užsipildžius 20 padalų lošėjas perkeliamas vienu fortūnos
laimėjimų lygiu aukštyn.
Bet kur ant 5 būgno pasirodžius rakto simboliui lošėjas pakyla vienu fortūnos laimėjimų lygiu.
Padidinami visi laimėjimai, pelnyti fortūnos laimėjimų lošime, ir laimėjimas iš pasiekto lygio.
Už kiekvieną „Scatter“ simbolį, per nemokamus sukimus pasirodžiusį ant 1, 3 arba 5 būgno,
skiriamas vienas papildomas nemokamas sukimas.
Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per raundą, kuris
aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų pabaigoje bendri laimėjimai iš nemokamų sukimų ir fortūnos laimėjimų
lošimo yra pridedami prie laimėjimų raundo, kurio metu aktyvuoti nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų pabaigoje lošimas sugrąžinamas į raundą, kurio metu aktyvuoti nemokami
sukimai.

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

Funkcija

Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu
statymo lygiu ir monetos verte.

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

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės
puslapius.
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Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.

Lošimo nustatymų parinktys:




Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.579 Žaidimas „Vikingai“ („Vikings“)
Žaidimo taisyklės:


















„Vikingai“ – tai 5 būgnų, 3 eilių ir 243 statymo būdų vaizdo lošimų automatas. Lošime yra
karštosios zonos funkcija, skydo funkcija, išpuolio sukimo simbolis ir išpuolio sukimų režimas
su 3 karštosiomis zonomis ant 2, 3 ir 4 būgnų. Išpuolio sukimų metu lošimas tampa 7 būgnų,
5 eilių ir 78 125 statymo būdų vaizdo lošimų automatu.
Lošime yra 243 būdai laimėti (78 125 išpuolio sukimuose), 1–10 statymo lygių (20 monetų
lygiui) ir skirtingos monetų vertės.
Minimali statymo suma: 0,2 EUR. Maksimali statymo suma: 100 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 100 000 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS pagrindiniame lošime lošiama 243 statymo būdais
(78 125 statymo būdų išpuolio sukimuose), aukščiausiu statymo lygiu ir esama monetos verte.
Lošiant žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą pasirinktu lygiu, mygtuką
DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo lygis tai monetų statomų ant vieno statymo būdo skaičius.
Statymo būdo laimėjimas monetomis yra lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje,
padaugintai iš statymo lygio.
Statymo būdo laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis padaugintam iš monetos vertės.
Statymo būdo laimėjimai yra mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
esančio dešinėje.
Vienu metu laimėjus dėl skirtingų statymo būdų tie laimėjimai sudedami.
Karštosios zonos ir skydo funkcijos lošiamos tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte, kaip ir
sukimas, per kurį aktyvuotos šios funkcijos.
Didžiausias galimas kiekvieno atskiro raundo bendras laimėjimas monetomis yra 200 000,
padauginti iš statymo lygio. Jei bendras raundo laimėjimas viršija šią sumą, raundas pasibaigia,
nepaisant to, ar dar yra likę išpuolio sukimų, ir išmokama didžiausia galima raundo laimėjimų
suma.
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Vikingo simbolių statymo būdo laimėjimas gali būti pelnomas tiek už atskirus simbolius, tiek
jų rinkinius arba atskirų simbolių ir simbolių derinį.

Karštosios zonos funkcija








Pagrindiniame lošime gali pasirodyti karštoji zona, dengianti 3 būgną.
Jei visas vikingo simbolio rinkinys pasirodo karštojoje zonoje, vikingo simboliai, esantys už
šios zonos ribų pakeičiami į tokį vikingo simbolį, koks pasirodė karštojoje zonoje.
Visi 4 rūšių veidų simboliai yra vikingo simboliai.
Po pakeitimo vikingo simboliai, įskaitant ir visus vikingo simbolius bet kur ant būgnų,
įvertinami pagal „Scatter“ laimėjimų skyrelį mokėjimų lentelėje.
Už „Scatter“ laimėjimus išmokama suma, nurodyta mokėjimų lentelėje, ir padauginta iš
statymo lygio.
Kai karštosios zonos funkcija yra aktyvuota, pakeičiami tiek atskiri ant būgnų esantys vikingo
simboliai, tiek jų rinkiniai.
Kai visi ant būgnų esantys vikingo simboliai pakeičiami į simbolį iš karštosios zonos,
įvertinami ir išmokami visi laimėjimai. Po pirmo karštosios zonos funkcijos aktyvavimo
neišmokami jokie laimėjimai.

Skydo funkcija






Tiek pagrindiniame lošime, tiek per išpuolio sukimus skydas pasirodo kaip atsitiktinai ant
būgnų išdėstytų slaptų simbolių grupė. Šiems simboliams pasirodžius įvertinami visi
laimėjimai.
Skydo funkcija sukimo metu gali būti aktyvuojama tik tada, kai nėra aktyvuotos jokios
karštosios zonos funkcijos, išpuolio sukimų, ir kai neįvyksta joks laimėjimas.
Bet kurie vikingo simboliai su veidu gali būti pasirinkti skydo funkcijai.
Skydo funkcija pasirodo kaip 3x2 arba 5x2 simbolių grupė.

Išpuolio sukimai













Pagrindiniame lošime ant 3, 4 ir 5 būgnų pasirodžius trims išpuolio simboliams aktyvuojami
išpuolio sukimai.
Per išpuolio sukimus lošimas pasikeičia į 7 būgnų, 5 eilių ir 78 125 statymo būdų lošimą.
Lošėjui skiriami septyni išpuolio sukimai su 3 karštosiomis zonomis ant 3, 4 ir 5 būgnų.
Kai ant būgnų vienoje ar daugiau karštųjų zonų visiškai pasirodo visa vikingo simbolių
rinkinys, vikingo simboliai ne šioje zonoje pavirsta tokiais pačiais simboliais kaip ir rinkinyje.
Jei karštosiose zonose pasirodo 2 arba 3 simbolių rinkiniai, visi vikingų simboliai karštojoje
zonoje ir aplink bus pakeičiami kairiausiu rinkinio simboliu.
Per išpuolio sukimus, po simbolių pakeitimų išmokami tiek „Scatter“, tiek statymo būdų
laimėjimai, net jei jie pelnomi to paties sukimo metu. Tokiu atveju šie laimėjimai įvertinami
atskirai ir tada sudedami.
Per išpuolio sukimus, skydas gali būti aktyvuojamas įvertinus išpuolio sukimų laimėjimus
arba, jei to sukimo metu nepelnomi laimėjimai, prieš baigiantis sukimui. Skydas negali būti
aktyvuojamas, kai sukimo metu įvyksta karštosios zonos pakeitimas.
Per išpuolio sukimus skydas yra 4x2, 5x2 arba 5x3 simbolių dydžio.
Išpuolio sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip lošta per sukimą, kurio
metu aktyvuoti išpuolio sukimai.
Bendrą laimėjimo sumą sudaro išpuolio sukimų laimėjimai pridėti prie laimėjimų iš raundo,
per kurį aktyvuoti išpuolio sukimai.
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Išpuolio sukimai negali būti pakartotinai aktyvuojami per išpuolio sukimus, o išpuolių sukimų
metu nepelnomi jokie papildomi išpuolio sukimai.

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

Funkcija

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

Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir pasirinkti tam tikrus
nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu pasireguliuokite
garsumą.
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo taisykles.
Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.
Lošimo nustatymų parinktys:





Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Įžangos filmukas. Įjungia arba išjungia lošimo įžangos filmuką.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.580 Žaidimas „Universaliųjų turgus“ („Wild Bazaar“)
Žaidimo taisyklės:









„Universaliųjų turgus“ – tai 5 būgnų, 4 eilių vaizdo lošimų automatas su 26 statymo eilutėmis
(fiksuotomis). Lošime yra 4 universaliųjų sukimų funkcijos: Universaliųjų simbolių rinkinys,
milžiniškų universaliųjų, susietų universaliųjų ir X2 daugiklio universaliųjų.
Lošiama su 26 statymo eilutėmis (fiksuotomis), 20 monetų statymu statymo lygiui (1–10) ir
skirtingomis monetos vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,2 EUR. Maksimali statymo suma: 400 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 156000 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Lošiant aukščiausio lygio statymu ir spustelėjus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama
didžiausiu eilutės statymu ir esama monetos verte. Lošiant žemesnio lygio statymu ir norint
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lošti raundą pasirinktu lygiu, mygtuką DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du
kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir padaugintai
iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.

Universalieji sukimai




Universalieji sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir raunde, kuriame
aktyvuoti universalieji sukimai.
Universaliųjų sukimų skaičius skiriamas pagal mokėjimų lentelę.
Bendro laimėjimo laukelyje pateikiami visi laimėjimai, per universaliuosius sukimus pridėti
prie visų laimėjimų iš raundo, kuris aktyvino nemokamus sukimus.

Universaliųjų sukimų funkcijos






Kai pagrindiniame lošime vienas po kito laimingoje statymo eilutėje pasirodo 3 arba daugiau
vienodų skrynios simboliai, lošėjui skiriamos 4 universaliųjų sukimų funkcijos vienam
sukimui: Universaliųjų simbolių rinkinys, milžiniškų universaliųjų, susietų universaliųjų ir X2
daugiklio universaliųjų.
o Universaliųjų simbolių rinkinys – raudonos skrynios simbolis. Kai aktyvuojama ši
funkcija, ant būgnų 4 simbolių dydžio rinkinais pasirodo universalieji simboliai.
o Milžiniški universalieji simboliai – žalios skrynios simbolis. Kai aktyvuojama ši
funkcija, visi universalieji simboliai pasirodo kaip milžiniški 2x2 simboliai.
o Susieti universalieji – rožinės skrynios simbolis. Kai aktyvuojama ši funkcija,
kairiausiai ir dešiniausiai toje pačioje horizontalioje eilėje pasirodę universalieji
simboliai pakeičia visus tarp jų dviejų esančius simbolius, įskaitant ir skrynias, į
universaliuosius simbolius.
o X2 daugiklio universalieji – mėlynos skrynios simbolis. Kai aktyvuojama ši funkcija,
visi laimėjimai, pelnyti, kai yra bent vienas universalusis simbolis, padauginami iš 2.
Skiriama tiek universaliųjų sukimų, kiek yra skrynių laimingame derinyje.
Už kiekvieną laimėtą universalųjį sukimą, papildomas atitinkamas universaliojo sukimo
skaičiuoklis.
Vieno lošimo raunde įmanoma laimėti 1–4 skirtingus universaliuosius sukimus. Pavyzdžiui,
jei laimėjimas pelnomas už 3 raudonos skrynios simbolius ir 5 mėlynos skrynios simbolius,
tuomet lošėjas gauna 3 sukimus tiek su universaliųjų simbolių rinkinys, tiek su X2 daugiklio
universaliaisiais simboliais ir 2 papildomas sukimais tik su X2 daugiklio universaliaisiais
simboliais.

Pakartotiniai universalieji sukimai


Kai universaliųjų sukimų metu laimėjimai pelnomi už skrynios simbolius, skiriamas
papildomas universalusis sukimas su atitinkama funkcija ir vienas universalusis sukimas
kiekvienam skrynios simboliui, esančiam laimingoje statymo eilutėje.
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Universaliųjų sukimų metu monetų išmokoms gauti universalieji simboliai gali pakeisti visus
simbolius, tačiau jie neskaičiuojami skrynių laimėjimų atvejais, kai suskaičiuojami ir
išmokami papildomi sukimai.
Tie patys skrynios simboliai gali būti skaičiuojami tik vieną kartą, dėl to laimėjimai keliomis
statymo eilutėmis nepadidina papildomų universaliųjų sukimų skaičiaus.

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

Funkcija
Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu statymo lygiu ir monetos
verte.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir pasirinkti tam tikrus
nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu pasireguliuokite
garsumą.
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo taisykles.
Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

Lošimo nustatymų parinktys




Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.581 Žaidimas „Laukinis kalakutas“ („Wild turkey“)
Žaidimo taisyklės:








„Laukinis kalakutas“ – tai 5 būgnų, 3 eilių ir 20 statymo eilučių vaizdo lošimų automatas su
nemokamais sukimais, universaliųjų simbolių pakeitimais ir universaliųjų simbolių rinkiniais
nemokamų sukimų metu.
Lošiama su 20 statymo eilučių (fiksuotomis), 1–10 statymo lygių ir skirtingomis monetos
vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,2 EUR. Maksimali statymo suma: 100 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 200000 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
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Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama monetos
verte. Lošiant žemesniu statymo lygiu ir norint lošti raundą pasirinktu lygiu, mygtuką
DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir padaugintai
iš statymo lygio.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi laimėjimai mokami tik pasitrintose eilutėse, išskyrus nemokamus sukimus, laimėtus su
universaliaisiais ir universaliųjų simbolių rinkinių simboliais.

Universalusis simbolis




Universalieji simboliai gali pasirodyti tik pagrindiniame žaidime ir pakeisti visus simbolius.
Trys ar daugiau bet kur ant būgnų pagrindiniame žaidime pasirodantys universalieji simboliai
aktyvuoja nemokamus sukimus pagal mokėjimų lentelę.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama kaip už
didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.

Nemokami sukimai









Universaliųjų simbolių rinkinys gali pasirodyti tik nemokamose sukimuose ir pakeisti visus
simbolius.
Už universaliųjų simbolių rinkinių pakeitimus išmokama kaip už vertingiausius laimingus
derinius statymo eilutėje pagal mokėjimų lentelę.
Universaliųjų simbolių rinkinys gali pasirodyti kai vienas simbolis, arba universaliųjų simbolių
rinkinys iš 2 arba 3 simbolių.
Universaliųjų simbolių rinkinys iš 3 simbolių, pasirodanti ant bet kurio būgno ir pilnai
dengianti visą būgną ant kurio pasirodo nemokamų sukimų metu, aktyvuoja 2 papildomus
nemokamus sukimus.
Laimėti papildomi nemokami sukimai automatiškai pridedami prie esamų nemokamų sukimų.
Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per raundą, kuris
aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų pabaigoje bendras laimėjimas iš nemokamų sukimų pridedamas prie
raundo, aktyvavusio nemokamus sukimus, laimėjimų.

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

Funkcija
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Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu statymo lygiu ir
monetos verte.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir pasirinkti
tam tikrus nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu
pasireguliuokite garsumą.
Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo taisykles.
Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.
Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės puslapius.
Norėdami grįžti į lošimą spustelėkite x mygtuką.
Lošimo nustatymų parinktys:




Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.582 Žaidimas „Universaliųjų simbolių pasauliai“ („Wild Worlds“)
Žaidimo taisyklės:















„Universaliųjų simbolių pasauliai“ – tai 5 būgnų, 5 eilių lavinos vaizdo lošimų automatas su
universaliaisiais didvyrio simboliais, atsitiktine sunaikinimo funkcija ir nemokamais sukimais
su universaliosiomis nemokamų sukimų funkcijomis.
Lošiama 1–10 statymo lygiais (20 monetų statymo lygiui) ir skirtingomis monetos vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,2 EUR. Maksimali statymo suma: 400 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 100000 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama monetos
verte. Lošiant žemesnio lygio statymu ir norint lošti raundą pasirinktu lygiu, mygtuką
DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Vienodų simbolių laimėjimas monetomis lygus vertei, nurodytai MOKĖJIMO LENTELĖJE
ir padaugintai iš statymo lygio. Ši suma taip pat padaugina iš bet kokių kitų taikomų daugiklių.
Vienodų simbolių laimėjimas valiuta yra lygius monetų laimėjimui, padaugintam iš monetos
vertės.
Už laimingus vienodus simbolius išmokamas tik didžiausias laimėjimas.
Bet kurioje būgnų vietoje horizontalia arba vertikalia linija pasirodžius bent 3 vienodiems
simboliams pelnomas laimėjimas.
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Vienu metu pelnyti skirtingi vienodų simbolių laimėjimai sudedami.
Funkcijų laimėjimai pridedami prie vienodų simbolių laimėjimų.

Vienodų simbolių laimėjimai




Bet kuri horizontali ar vertikali 3 ar daugiau vienodų simbolių eilė laikoma vienodų simbolių
laimėjimu.
Vienoje eilėje ar stulpelyje gali būti daugiau nei 1 laimėjimas.
Toje pačioje eilėje ar stulpelyje esantys laimėjimai gali kirstis ir vienas kitą perdengti.

Lavinos funkcija





Užuot sukęsi simboliai sukrenta į pozicijas ant būgnų.
Po vienodų simbolių laimėjimo prasideda lavina.
Laimingų derinių simboliai susprogsta ir dingsta, palikdami vietos antrai simbolių lavinai,
suteikiančiai šansą laimėti didesnes sumas.
Lavinos tęsiasi, iki kol nebelieka laimėjimų.

Universalieji didvyrio simboliai








Kai sunaikinami visi laimingame derinyje buvę didvyrio simboliai, ant būgnų likę tokie pat
didvyrio simboliai pakeičiami universaliaisiais. Pakeitimas įvyksta prieš prasidedant kitai
lavinai ir pakeitimai toliau vyksta, iki kol nebelieka didvyrio simbolių laimėjimų.
Visi didvyrio simboliai yra vidutinės vertės.
Universalusis simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“.
Universalusis simbolis pakeičia pagal mokėjimų lentelę didžiausios vertės simbolį.
Jei 3 arba daugiau universaliųjų simbolių yra vienas šalia kito vertikaliai arba horizontaliai, už
tokius simbolius išmokamos jų ir aplink juos esančių simbolių laimėjimų išmokos.
Universaliųjų didvyrio simbolių funkcija gali būti aktyvuojama tiek pagrindiniame lošime, tiek
per nemokamus sukimus.

Sunaikinimo funkcija




Ši funkcija atsitiktinai aktyvuojama pagrindiniame lošime, kai nebūna jokių laimėjimų.
Veikiant šiai funkcijai ant būgnų lieka tik vienos spalvos simboliai, o visi kiti sunaikinami.
Tada į pozicijas ant būgnų su nauja lavina sukrenta nauji simboliai.
„Scatter“ simboliai nesunaikinami.

Nemokami sukimai






Pagrindiniame lošime ant būgnų pasirodžius 3 „Scatter“ simboliams aktyvuojami 8 nemokami
sukimai.
Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per raundą, kuris
aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų pabaigoje lošimas sugrąžinamas į raundą, kurio metu aktyvuoti nemokami
sukimai.
Bendro laimėjimo laukelyje rodomi nemokamų sukimų laimėjimai ir laimėjimai iš raundo, per
kurį aktyvuoti nemokami sukimai.
Nemokamų sukimų metu yra didvyriai ir pabaisos.
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Didvyriai puola pabaisas.
Laimėjus per nemokamus sukimus galimi du variantai: 1. sužalojamas vienas iš kelių kapitonų
arba, jei jie jau sunaikinti, sužalojamos vieno arba kelių bosų silpnosios vietos; 2. didvyrio
matuoklis (kai jau yra užpildytas) įkraunamas pabaisų sužalojimu.
Lošime yra 3 nemokamų sukimų pasauliai, kiekvienas su savo savybėmis: Tamsusis miškas
(išsiplečiantys universalieji), ledo pasaulis (sunkūs universalieji) ir ugnies žemės (atsitiktiniai
universalieji). Nemokamų sukimų pradžioje lošėjas suka ratą, kad sužinotų, į kurį nemokamų
sukimų pasaulį pateks.
Jei prarandamas ryšys ir lošėjas nepasuka rato, pasaulis pasirenkamas atsitiktinai.
Norint aktyvuoti nemokamų sukimų funkciją reikia, kad didvyris sunaikintų bet kurį kapitoną
arba pažeistų bet kurio boso silpnąją vietą (žr. skyrių „Pabaisos“). Atitinkama funkcija
suteikiama po kitos lavinos, prieš laimėjimų įvertinimą, ir tik per nemokamą sukimą, kurio
metu ji buvo pelnyta.
Kiekviena spalva simbolių rate reiškia tam tikrą nemokamų sukimų pasaulį: mėlyna reiškia
ledo pasaulį, raudona reiškia ugnies žemes, o žalia – tamsųjį mišką.
Įmanoma dar laimėti 8 nemokamus sukimus. Tam lošėjas turi įveikti bosą (žr. skyrių
„Pabaisos“).

Sunkūs universalieji simboliai






Po kitos lavinos ant būgnų atsitiktinai pasirodo 2 sunkių universaliųjų simbolių rinkinys.
Sunkūs universalieji simboliai negali pasirodyti žemiau nei ant 4 eilės.
Sunkūs universalieji simboliai negali pasirodyti ant kitų sunkių universaliųjų simbolių. Vis
dėlto tokiu atveju tik 1 sunkus universalusis simbolis pasirodys ant būgnų.
Jei sunkūs universalieji simboliai yra laimingo derinio dalis, jei nebus sunaikinti, bet liks ant
iki kitos lavinos.
Sunkūs universalieji simboliai sprogsta, kai pasiekia 5 eilę. Jei šie simboliai yra laimingo
derinio dalis, jie sudaro derinį ir po to būna sunaikinami. Jei šie simboliai nėra laimingo derinio
dalis, jie dingsta per kitą laviną.

Atsitiktiniai universalieji simboliai





Nuo 2 iki 4 atsitiktinių universaliųjų simbolių atsitiktinai išdėliojami ant būgnų.
Jei simboliai sudarė laimėjimo dalį, jie susprogsta kartu su kitais simboliais. Susprogusių
simbolių vietose pasirodo nauji simboliai, kurie pavirsta universaliaisiais.
Jei atsitiktiniai simbolių nesudarė laimėjimo dalies ir laimėta kitais simboliais, atsitiktiniai
universalieji simboliai lieka ant būgnų kitai lavinai.
Atsitiktiniai universalieji simboliai gali pasirodyti ant kitų universaliųjų simbolių.

Išsiplečiantys universalieji simboliai







Išsiplečiantis universalusis simbolis pasirodo ant būgnų atsitiktinai.
Jei išsiplečiantis universalusis simbolis sudaro laimėjimo dalį, jis sprogsta kartu su kitais
simboliais.
Tada naujas išsiplečiantis universalusis simbolis išsiplečia į šalia sprogusio simbolio esančias
pozicijas. Kiekvienas išsiplečiantis universalusis simbolis gali išsiplėsti į vieną arba dvi
pozicijas.
Jei ant būgnų pasirodęs išsiplečiantis universalusis simbolis nesudaro laimingo derinio dalies,
šis simbolis per kitą laviną lieka ant būgnų.
Išsiplečiantys universalieji simboliai gali pasirodyti ant kitų universaliųjų simbolių.
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Pabaisos





Lošime yra dviejų tipų pabaisos: 3 kapitonai ir bosas.
Kiekvienas kapitonas turi 15 sveikatos taškų.
Kai pabaisai lieka 0 sveikatos taškų, ji sunaikinama.
Dalinai sužeistų pabaisų sveikata naujam sukimui neatstatoma.

Kapitonai




Už kiekvieną sunaikintą kapitoną aktyvuojama nemokamų sukimų funkcija iš nemokamų
sukimų pasaulio, kuriame lošiama.
Jei vienu metu sunaikinami keli kapitonai, funkcija yra skiriama atitinkamą skaičių kartų.
Ši funkcija aktyvuojama po kitos lavinos prieš apskaičiuojant laimėjimą.

Bosas









Bosas turi 105 sveikatos taškus.
Jį galima sužeisti tik tada, kai sunaikinti visi kapitonai.
Bosas turi 5 silpnąsias vietas, kurių 2 vertos 15 taškų, o kitos trys vertos 25 taškų.
Puldamas bosą didvyris puola atskiras silpnąsias jo vietas.
Jei bosas sunaikinamas, esama lavina tęsis, kol nebeliks laimėjimų. Tada lošėjas bus
perkeliamas į kitą nemokamų sukimų pasaulį, nepaisant to, kiek nemokamų sukimų liko.
Naujajame pasaulyje lošėjas gauna 8 nemokamus sukimus ir naują pabaisų būrį.
Jei ir naujo nemokamų sukimų pasaulio bosas sunaikinamas, lošėjas perkeliamas į dar kitą
nemokamų sukimų pasaulį,
Pasauliai keičiasi paeiliui (jei pirmasis buvo ledo pasaulis, kitas bus ugnies žemės, o dar kitas
– tamsusis miškas). Tas pats pasaulis gali būti aktyvuojamas dar kartą, jei lošėjas jau sunaikino
2 prieš tai aplankytų pasaulių bosus. Šis procesas tęsiasi, kol naujame pasaulyje vis būna
sunaikinamas naujas bosas.

Didvyrio puolimai








Kiekvienam didvyriui priskiriamas žemos ir vidutinės vertės simbolis, kuris naudojamas
aktyvuoti to didvyrio puolimui ir įkrauti didvyrio matuokliui.
Kiekvieną kartą įvertinus laimėjimu atsitiktinai didvyriai atskirai atlieka pabaisos puolimą.
Pabaisoms padaromos žalos vertė yra lygi didvyriams atitinkamų žemos ir vidutinės vertės
simbolių laimėjimų sumai.
Laimėjus 3, 4 ir 5 simboliais atitinkamai sužalojama 1, 2 ir 3 taškais.
Skaičiuojamas visas laimėjimų, kuriuose yra universaliųjų simbolių, ilgis, įskaitant ir
universaliuosius simbolius.
Laimėjimais, kurie sudaryti vien iš karūnos arba universaliųjų simbolių, nepadaroma jokia žala.
Žalos taškai neskirstomi, taigi, jei didvyris padaro 3 taškų žalą pabaisai, kuri turi 2 sveikatos
taškus, likęs taškas niekam nebedaro žalos.

Didvyrio matuoklis




Lošime yra 3 didvyrio matuokliai kiekvienam didvyriui.
Kiekvienam didvyrio matuokliui užpildyti yra 3 skirtingi mokesčiai.
Laimėjus didvyrio simboliu ne vien padaroma žala pabaisoms, bet ir pakraunamas didvyrio
matuoklis.
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Už kiekvieną laimingą derinį, mažos ar vidutinės vertės simbolių, atitinkamas didvyrio
matuoklis pakraunamas 1.
Jei po visų įprastų didvyrio puolimų didvyrio matuoklis yra užpildytas, aktyvuojamas
atitinkamas specialusis didvyrio puolimas.
Kai jis aktyvuotas, atitinkamas didvyrio matuoklis grąžinamas iki nulio. Kai didvyrio
matuoklis užpildytas ir yra dar įkraunamas, paskutinis įkrovimas prarandamas.
Didvyrio matuokliai tarp sukimų nėra grąžinami iki nulio, bet pereinant į kitus nemokamų
sukimų pasaulius matuokliai yra grąžinami iki nulio.

Specialieji didvyrio puolimai




Specialusis mėlynojo didvyrio puolimas padaro 1 taško žalą visoms pabaisoms.
Specialusis rožinio didvyrio puolimas padaro 1 taško žalą pasirinktoms pabaisoms 4 kartus
(arba 4 taškų žalą vienai pabaisai).
Specialiojo didvyrio puolimas padaro 4 taškų žalą atsitiktinei pabaisai.

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

Funkcija

Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu statymo lygiu
ir monetos verte.

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

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite MOKĖJIMO LENTELĖS
puslapius.

Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.
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Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

Lošimo nustatymų parinktys:





Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Įžangos filmukas. Įjungia arba išjungia lošimo įžangos filmuką.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.583 Žaidimas „Norų valdovas“ („The Wish Master“)
Žaidimo taisyklės:


















„Norų valdovas“ – tai 5 būgnų, 3 eilių ir 20 statymo eilučių (fiksuotų) vaizdo lošimų automatas
su universaliojo simbolio pakeitimais ir „Norų valdovo“ funkcijomis, tokiomis kaip papildomi
universalieji simboliai, universalieji būgnai, išsiplečiantysis universalieji simboliai, daugikliai
ir atsitiktiniai universalieji simboliai.
Lošiama su 20 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis monetos vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,2 EUR. Maksimali statymo suma: 100 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 450000 EUR.
Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama monetos
verte. Lošiant žemesnio lygio statymu ir norint lošti raundą pasirinktu lygiu, mygtuką
DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir padaugintai
iš statymo lygio. Ši suma taip pat padaugina iš bet kokių kitų taikomų daugiklių.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Statymo eilutės laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki
dešiniausiai esančio būgno.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai išmokami, tik kai laimima statymo eilutėse.

„Norų valdovo“ funkcijos:


Bet kurioje būgnų vietoje pasirodęs „Scatter“ simbolis atsitiktinai suaktyvina vieną iš „Norų
valdovo“ funkcijų, kuris yra aktyvus 10 sukimų:
o Papildomas universalusis simbolis: Visi simboliai, atitinkantys atsargose rodomą
simbolį, yra pakeisti universaliaisiais simboliais.
o Universalieji būgnai: Visas būgnas, ant kurio nusileidžia „Scatter“ simbolis yra
užpildomas universaliaisiais simboliais.

74
Išsiplečiantis universalusis simbolis: Kiekvienas universalusis simbolis nusileidžiantis
ant būgno išsiplečia ir padengia visą būgną.
o Daugiklis: Visos statymo eilutės daugiklio yra padauginamos iš 2 arba 2. Abu
daugikliai gali būti aktyvuojami vienu metu, padauginant visas statymo eilutes 6 kartus.
o Atsitiktinis universalusis simbolis: Du atsitiktiniai universalieji simboliai atsitiktinai
pasirodo ant būgnų po kiekvieno sukimo, perdengiantys bet kurį būgno simbolį.
Suaktyvinus „Norų valdovo“ funkciją, sukimosi skaitiklis nustatomas 10 sukimų.
Kiekviena aktyvuota „Norų valdovo“ funkcija yra pridedama prie atsargų.
„Scatter“ simbolis, pasirodantis būgnuose kai įjungiamos „Norų valdovo“ funkcijos atsitiktinai
suaktyvina kitą „Norų valdovo“ funkciją ir padidina sukimosi skaitiklį 5 sukimais.
Vienu metu galima suaktyvinti ne daugiau kaip 3 „Norų valdovo“ funkcijas. Jei „Scatter“
simbolis būgnuose pasirodo kai 3 „Norų valdovo“ funkcijos jau yra suaktyvintos, pirmoji
suaktyvinta „Norų valdovo“ funkcija yra pakeičiama nauja „Norų valdovo“ funkcija.
Atsargose negali būti dvi ar daugiau tos pačios „Norų valdovo“ funkcijos. Skirtingi
universalieji būgnai ir daugikliai yra atskiros „Norų valdovo“ funkcijos.
Jei nė viena iš „Norų valdovo“ funkcijų nėra suaktyvinta ir to paties sukimo metu ant būgnų
atsiranda du ar daugiau „Scatter“ simbolių, kiekvienas „Scatter“ simbolis, pradedant nuo
esančio kairiausiai, suaktyvina „Norų valdovo“ funkciją; pirmasis „Scatter“ simbolis padidina
sukimosi skaitiklį 10 sukimų, o kiekvienas vėlesnis „Scatter“ simbolis padidina sukimosi
skaitiklį 5 sukimais.
Jei suaktyvinta bet kuri iš „Norų valdovo“ funkcijų ir to paties sukimo metu ant būgnų atsiranda
du ar daugiau „Scatter“ simbolių, kiekvienas „Scatter“ simbolis, pradedant nuo esančio
kairiausiai, suaktyvina „Norų valdovo“ funkciją ir padidina sukimosi skaitiklį 5 sukimais.
Jei „Scatter“ yra perdengiamas atsitiktiniu universaliuoju simboliu arba išsiplečiančiuoju
universaliuoju simboliu, jis vis tiek suaktyvina „Norų valdovo“ funkciją.
Kiekviename būgne gali pasirodyti tik vienas „Scatter“ simbolis.
Jei sukimų skaitiklis pasiekia 0 ir per tą sukimą neaktyvinta nė viena „Norų valdovo“ funkcijų,
visos suaktyvintos „Norų valdovo“ funkcijos yra pašalinamos iš atsargų.
Jei statymo lygis arba monetos vertė padidėja kai „Norų valdovo“ funkcijos yra suaktyvintos,
sukimo skaitiklis atstatomas iki 0, o visos „Norų valdovo“ funkcijos pašalinamos iš atsargų.
o
















Universalusis simbolis



Universalieji simboliai gali būti bet kurioje būgno vietoje ir pakeisti visus simbolius, išskyrus
„Scatter“ simbolius.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama kaip už
didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.

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

Funkcija
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Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu statymo lygiu ir
monetos verte.

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

lošimo

garsus

arba

slinkikliu

Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo taisykles.

Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite mokėjimo lentelės puslapius.

Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.
Lošimo nustatymų parinktys:





Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Statymo pakėlimo ekranas. Įjungia arba išjungia pakelto statymo perspėjimą.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

2.584 Žaidimas „Raganavimo akademija“ („Witchcraft Academy“)
Žaidimo taisyklės:





„Raganavimo akademija“ – tai 5 būgnų ir 4 eilių vaizdo lošimų automatas su universaliųjų
simbolių pakeitimais papildoma elementų funkcija, nemokamais sukimais ir nemokamų
sukimų funkcijomis.
Lošiama su 20 statymo eilučių (fiksuotų), 1–10 statymo lygių ir įvairiomis monetos vertėmis.
Minimali statymo suma: 0,2 EUR. Maksimali statymo suma: 200 EUR. Maksimalus
laimėjimas: 160000 EUR.
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Statymo lygis nustatomas LYGIO rinkikliu.
Statymo lygis yra monetų, statomų vienoje eilutėje, skaičius.
Monetos vertė nustatoma MONETOS VERTĖS rinkikliu.
MONETŲ LAUKELYJE rodomas monetų, kurias galima statyti, skaičius.
Pasirinkus DIDŽIAUSIAS STATYMAS lošiama didžiausiu statymo lygiu ir esama monetos
verte. Lošiant žemesnio lygio statymu ir norint lošti raundą pasirinktu lygiu, mygtuką
DIDŽIAUSIAS STATYMAS reikia spustelėti du kartus.
Laimingi deriniai ir laimėjimai apskaičiuojami pagal mokėjimų lentelę.
Statymo eilutės laimėjimas monetomis lygus vertei, rodomai mokėjimų lentelėje ir padaugintai
iš statymo lygio. Ši suma taip pat padaugina iš bet kokių kitų taikomų daugiklių.
Statymo eilutės laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos
vertės.
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už statymo eilutę.
Už statymo eilutės laimėjimus išmokama, jei jie išsidėstę iš eilės bet kur statymo eilutėje.
Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami.
Visi monetų laimėjimai išmokami tik už statymo eilutes, išskyrus laimėjimus, pelnytus
papildomos elementų funkcijos metu.

Universalusis simbolis




Pagrindiniame lošime ir per nemokamus sukimus universalieji simboliai gali pasirodyti bet kur
ant 1, 2, 4 ir 5 būgnų ir pakeisti visus simbolius, išskyrus „Scatter“ ir papildomus sukimo
simbolius.
Pagal mokėjimų lentelę už simbolius, pakeistus universaliaisiais simboliais, išmokama kaip už
didžiausios vertės laimingą derinį statymo eilutėje.

Papildoma elementų funkcija












Kai pagrindiniame lošime bet kur ant būgnų pasirodo 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių,
aktyvuojama papildomų elementų funkcija.
Papildoma elementų funkcija tai 5 stulpelių ir 4 eilių papildomas lošimas su monetų laimėjimo
simboliais, šarvų simboliais ir „Scatter“ simboliais, kurie reiškia nemokamų sukimų funkcijas:
x2 daugiklio, +5 nemokamų sukimų, 1 būgno perdengiančią universaliąją ir 5 būgno
perdengiančią universaliąją.
Pasirinkite raganą Eforą arba raganių Erfaną, kuri arba kuris užkerės atsitiktinį stulpelį
elemento kerais.
Elemento kerėjimų skaičius yra lygus elemento kerėjimus aktyvavusių „Scatter“ simbolių
skaičiui.
Elemento kerėjimas bus atsitiktinai atliekamas nuo 1–4 elementais. Eforos elementas yra
pelėda, o Erfano elementas yra drakonas. Elemento kerėjimas, pataikęs į stulpelį, sunaikina
artimiausią simbolį.
Kai elemento kerėjimas pataiko į monetų laimėjimo simbolį, apdovanojama atsitiktiniu monetų
laimėjimu, kuris sudarytas iš nuo 10 iki 200 kartų padauginto statymo lygio.
Kai elemento kerėjimas pataiko į šarvų simbolį, simbolis sprogsta ir sunaikina aplink jį
horizontaliai ir vertikaliai esančius simbolius.
Didžiausias papildomos elemento funkcijos laimėjimas monetomis yra 20 000.
Kai elemento kerėjimas pataiko į „Scatter“ simbolį, atrakinama nemokamų sukimų funkcija,
kurią atstoja simbolis. Kiekviena nemokamų sukimų funkcija gali būti atrakinama tik vieną
kartą.
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Per papildomą elementų funkciją „Scatter“ simboliai pasirodo tik 4 eilėje ir nuo kairiausio į
dešinę tokia tvarka atstoja nemokamų sukimų funkcijas: 1 būgno perdengiančią universaliąją,
+5 nemokamų sukimų, x2 daugiklio, +5 nemokamų sukimų ir 5 būgno perdengiančią
universaliąją.
Jei per papildomą elementų funkciją pataikoma į 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių,
aktyvuojami nemokami sukimai su atrakintomis nemokamų sukimų funkcijomis.
Jei per papildomą elementų funkciją sunaikinami visi simboliai, bet lieka elemento kerėjimų,
elemento kerėjimai baigiami ir aktyvuojami nemokami sukimai su atrakintomis nemokamų
sukimų funkcijomis.
Papildomos elementų funkcijos pabaigoje lošimas sugrąžinamas į raundą, per kurį aktyvuota
ši funkcija. Lošimas dar nesugrąžinamas į tą raundą, jei aktyvuojama nemokamų sukimų.
Papildomos elementų funkcijos pabaigoje bendras laimėjimas iš papildomos elementų
funkcijos pridedamas prie raundo, per kurį aktyvuota ši funkcija, laimėjimų.

Nemokami sukimai



Per papildomą elementų funkciją surinkus 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių, aktyvuojami 5
nemokami sukimai su atrakintomis nemokamų sukimų funkcijomis.
Per nemokamus sukimus bet kur ant būgnų pasirodžius 2 arba daugiau papildomo sukimo
simbolių apdovanojama nemokamais sukimais:
2 papildomo sukimo simboliai = 5 nemokamų sukimų
3 papildomo sukimo simboliai = 10 nemokamų sukimų
4 papildomo sukimo simboliai = 15 nemokamų sukimų
5 papildomo sukimo simboliai = 20 nemokamų sukimų





Nemokami sukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte kaip ir per raundą, kuris
aktyvino Nemokamus sukimus.
Nemokamų sukimų pabaigoje bendras nemokamų sukimų laimėjimas pridedamas prie raundo,
kurio metu aktyvuota papildoma elementų funkcija, laimėjimų.
Nemokamų sukimų pabaigoje lošimas sugrąžinamas į raundą, per kurį aktyvuota papildoma
elementų funkcija.

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

Funkcija

Spustelėkite norėdami pradėti lošimo raundą esamu statymo lygiu ir monetos
verte.
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Spustelėkite norėdami pamatyti lošimo nustatymų meniu ir pasirinkti tam tikrus
nustatymus.
Spustelėkite norėdami išjungti lošimo garsus arba slinkikliu pasireguliuokite
garsumą.
Spustelėkite norėdami atidaryti lošimo taisykles.

Rodyklėmis į kairę ir į dešinę vartykite MOKĖJIMO LENTELĖS puslapius.
Norėdami grįžti į lošimą spustelėkite x mygtuką.

Spustelėkite norėdami sugrįžti į pagrindinį lošimą.

Spustelėkite norėdami pamatyti mokėjimų lentelę.

Lošimo nustatymų parinktys:




Įžangos ekranas. Išjungia arba įjungia lošimo įžangos ekraną.
Sukimas tarpeliu. Išjungia arba įjungia funkciją sukti spustelėjus tarpelio klavišą.
Lošimo istorija. Spustelėkite norėdami peržiūrėti paskutinio lošimo istoriją.

