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CRAZY JOKERS“ („Pašėlę juokdariai“) – tai septynių būgnų (3 (trys) apačioje, 4 (keturi) 

viršuje) lošimas. Apatiniuose būgnuose lošiama 5 (penkiose) laimėjimo linijose, viršutiniuose 

būgnuose – 10 (dešimtyje) laimėjimo linijų. 

Klavišo „STARTAS“ pagalba pradedamas lošimas. Pagrindiniame lošime galimi 2 (du) 

skirtingi statymai: 1 (vieno) kredito (1 kreditas = 0,05 euro) ir 10 (dešimties) kreditų (10 kreditų = 

0,5 euro). Klavišo „STATYMAS“ paspaudimu pasirenkamas 1 (vieno) arba 10 (dešimties) kreditų 

statymas. 

Pagrindinis  lošimas vyksta trijuose apatiniuose būgnuose. Lošimo tikslas – surinkti trijų 

vienodų laimingų simbolių kombinacijas, už kurias suteikiami kreditai. Laimingų simbolių 

kombinacijos nurodytos automato ekrane. 

Pagrindiniame lošime lošėjui pasirinkus 1 (vieno) kredito statymą, lošimas vyksta vienoje 

lošimo linijoje. Šioje linijoje gauti laimėjimai automatiškai pervedami į kreditų skaitiklį 

„KREDITAS“. Esant 10 (dešimties) kreditų statymui ir 5 (penkioms) aktyvioms laimėjimo 

linijoms, visų linijų laimėjimai automatiškai susumuojami. Laimėjimas gali būti pervestas į kreditų 

skaitiklį „KREDITAS“ arba laimėjimas į banko skaitiklį „BANKAS“. Laimėjimas išmokamas 

paspaudus klavišą „IŠMOKĖTI“.  

Jei pagrindiniame lošime statymas yra 10 (dešimt) kreditų ir lošėjas laimi, jam siūloma 

klavišo „PASIIMTI“ paspaudimu pervesti laimėjimą į kreditų skaitiklį „KREDITAS“ arba klavišu 

„STARTAS“ – pervesti laimėjimą į skaitiklį „BANKAS“.  



Lošimo pratęsimas vyksta keturiuose viršutiniuose automato būgnuose 10 (dešimtyje) 

laimėjimo linijų iš skaitiklyje „BANKAS“ sukauptos kreditų sumos. Lošėjas gali lošimo pratęsime 

paskirti 20 (dvidešimt), 40 (keturiasdešimt), 100 (vieną šimtą) arba 200 (du šimtus) kreditų. 

Lošimo tikslas – surinkti laimingas simbolių kombinacijas, už kurias laimimi kreditai. Visų 

aktyvių laimėjimo linijų laimėjimai bus automatiškai susumuojami ir pervedami į skaitiklį 

„BANKAS“. Klavišo „PASIIMTI“ paspaudimu kreditai iš skaitiklio „BANKAS“ gali būti pervesti 

į kreditų skaitiklį „KREDITAS“ arba lošėjas gali tęsti lošimą. 

Lošimo pratęsime esant 100 (vieno šimto) arba 200 (dviejų šimtų) kreditų paskyrimui, 

atitinkamai 5- 6 arba 4-7 būgnuose gali iškristi „Juokdario“ simbolis, už kurį patį vieną bus 

suteikiamas laimėjimas.  

Tiek pagrindiniame, tiek lošimo pratęsime lošėjui surinkus didžiausią 2000 (dviejų 

tūkstančių) kreditų sumą, automatas parodo jį  skaitiklyje „BANKAS“ ir automatiškai perveda ją 

į kreditų skaitiklį „KREDITAS“. 

Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką „IŠMOKĖTI“. 


