
	

	

PATVIRTINTA 
Lošimų priežiūros tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos direktoriaus 
2019 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 
DIE-288  

 
UAB ,,UNIGAMES“ 

NUOTOLINIO LOŠIMO REGLAMENTO PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS 
 

I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.  UAB „Unigames“ (toliau – Bendrovė), registruota  adresu Savanorių pr. 38-43, LT - 03121 Vilnius, 

Lietuva, organizuoja nuotolinius lošimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu 
(toliau – ALĮ), kitais teisės aktais ir šiuo Nuotolinio lošimo reglamentu (toliau – Reglamentas). 

2. Bendrovės centrinis biuras yra Vilkpėdės g. 20, Vilnius. 
3.  Reglamente naudojamos sąvokos: 

               3.1. Paskyra – nuotolinio lošimo sutartį sudariusiam fiziniam asmeniui priskirta valdymo sritis, 
interneto svetainėje, kurioje Paskyros savininkas gali atlikti su lošimu susijusius veiksmus, matyti savo 
informaciją, pateiktą sudarant nuotolinio lošimo sutartį, savo lošėjo lošimų sąskaitą, jos einamąjį likutį, įmokų 
ir išmokų istoriją, nuotolinio lošimo sutartį (su visais jos pakeitimais ir papildymais), taip pat kitą informaciją, 
susijusią su lošėjo dalyvavimu Nuotoliniuose lošimuose. 

3.2. Paskyros savininkas – Nuotolinio lošimo sutartį sudaręs fizinis asmuo, kuriam yra priskirta 
asmeninė Paskyra Bendrovės interneto svetainėje. 

3.3. Nuotoliniai lošimai – bet kuri iš Bendrovės siūlomų nuotolinio lošimo paslaugų. 
3.4. Lošimų pasiūla – Bendrovės interneto svetainėje siūlomų nuotolinių lošimų A ir B 

kategorijos lošimo automatais su pateiktomis taisyklėmis sąrašas ir nuotolinio lošimo lažybų baigčių su 
joms priskirtais koeficientais sąrašas ir kita svarbi informacija, susijusi su Bendrovės interneto svetainėje 
organizuojamais Nuotoliniais lošimais. 

3.5. Statymas – lošėjo veiksmai, kuriais lošėjas pasirenka konkretų nuotolinį lošimą, statomą sumą ir 
savo atitinkamais veiksmais išreiškia norą dalyvauti Nuotoliniame lošime. 

3.6. Statoma suma (Statymo suma) – pinigų suma, kurią lošėjas įmoka iš jam priklausančios 
Lošėjo lošimų sąskaitos, siekiant dalyvauti Nuotoliniame lošime. 

3.7. Lošėjo lošimų sąskaita – Nuotolinio lošimo sutarties pagrindu Bendrovės tiesioginio ryšio 
sistemoje užregistruota virtuali Lošėjo lošimų sąskaita, kurioje apskaitomos visos lošėjo iš anksto įmokėtos 
lošimams skirtos, taip pat visos dalyvaujant Nuotoliniame lošime laimėtos pinigų sumos. 

3.8. Lošėjo mokėjimo sąskaita – asmeninė lošėjo vardu atidaryta banko ar kitos mokėjimo įstaigos 
(pvz. elektroninių pinigų įstaigos) sąskaita, kuria lošėjas naudojasi atliekant įmokas į Lošėjo lošimų 
sąskaitą ir išmokoms gauti iš Lošėjo lošimo sąskaitos. 

3.9. Nuolaidų sąlygos – taisyklės, kuriomis privaloma vadovautis siekiant pasinaudoti Bendrovės 
teikiamu nuolaidos pasiūlymu. 

3.10. Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymas – Bendrovės nuotolinio lošimo reglamento 
pažeidimo pagrindu, Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymas, apribojant Paskyros savininko galimybes atlikti bet 
kokius veiksmus su lošėjui priskirta Lošėjo lošimų sąskaita, išskyrus prisijungti prie Paskyros. 

3.11. Oficialūs informacijos šaltiniai – masinės visuomenės informavimo ir specializuotos 
informavimo priemonės, tokios kaip televizijos ir internetinės transliacijos, interneto portalai, laikraščiai, 
žurnalai ir pan. 

3.12. Bendrovės kompiuterinis tinklas – tai kompiuterinės ir programinės įrangos tinklas, kuriame 
per ryšio priemones (pvz., Internetu) teikiami duomenys į ir iš Bendrovės duomenų bazės. 

4. Kitos Reglamente naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, naudojamas ALĮ. 
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5.  Nuotolinių lošimų organizavimo vieta yra laikoma vieta, kurioje teikiamos nuotolinio lošimo 
paslaugos. 

6. Bendrovės interneto svetainės yra 
„www.uniclubcasino.com“, ,,www.uniclubcasino.lt“, ,,www.uniclubcasino.ru“ (toliau – interneto svetainė). 

7. Bendrovė, organizuodama nuotolinius lošimus, vadovaujasi ALĮ, kitais teisės aktais ir Reglamentu. 
8. Reglamentas ir Lošimų pasiūla yra pateikiami interneto svetainėje. 
9. Preziumuojama, kad kiekvienas lošėjas dalyvaujantis Nuotoliniuose lošimuose yra susipažinęs su 

Reglamentu, lošėjui yra aiškios, suprantamos ir priimtinos Reglamento nuostatos. Kilus nesutarimams tarp 
Bendrovės ir lošėjo, lošėjas negali teigti, jog jis nebuvo susipažinęs su Reglamentu ar neteisingai jį suprato. 

10. Bendrovės organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose statymus atlieka Lošėjas, o statymus priima 
Bendrovė. 

11. Bendrovė vykdo centralizuotą įmokų priėmimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą. 
12. Lošėjas gali dalyvauti nuotoliniuose lošimuose atlikdamas neribotą statymų skaičių, jei nėra 

taikomi įstatymų numatyti ar paties lošėjo nusistatyti ribojimai. 
13. Laimėjimas (-ai), kurį (-iuos) lošėjas laimėjo nuotoliniame lošime įskaitomas (-mi) į Lošėjo lošimų 

sąskaitą. 
 

II SKYRIUS  
PAPILDOMOS BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS 

 
14. Bendrovės papildomos pareigos: 
14.1. paaiškinti Reglamento nuostatas ir / arba Lošimų pasiūlą, kai jos paprašo lošėjas. 
14.2. sudaryti sąlygas Lošėjui susipažinti su azartinių lošimų įtaka ir keliamomis  problemomis. 
15. Bendrovės papildomos teisės: 
15.1. Sustabdyti Paskyros savininko naudojimąsi Lošėjo lošimų sąskaita, jeigu Bendrovei kyla 

įtarimas, kad Paskyros savininkas turėjo tikslą pasipelnyti pažeisdamas šį Reglamentą ir (arba) naudojo tam 
tikras papildomas sistemas (skaičiavimo mašinas, robotus, kompiuterius, programinę įrangą ar bet kokias kitas 
automatizuotas sistemas), kurios sukurtos specialiai apgauti ar suklaidinti Bendrovės naudojamas 
programas ir (arba) programinę įrangą. Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymo terminai ir kitų atliekamų 
procedūrų tvarka yra nurodyta šio Reglamento XI skyriuje. 

15.2. Lošėjams, kurie pažeidinėja šio Reglamento taisykles, Bendrovė turi teisę be papildomo 
perspėjimo riboti maksimalaus statymo sumą. 

15.3. Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti sudaryti nuotolinio lošimo sutartį ir registruoti naują Lošėjo 
lošimų sąskaitą arba bet kuriuo metu nutraukti nuotolinio lošimo sutartį ir uždaryti Lošėjo lošimų sąskaitą, 
grąžindama įmokėtų pinigų likutį į Lošėjo mokėjimo sąskaitą ir / arba apriboti statymų sumas nepateikdama 
papildomo paaiškinimo Lošėjui.  

15.4. Bendrovė turi teisę atsisakyti patvirtinti Paskyros savininko įkeltus arba atsiųstus asmens 
tapatybę patvirtinančius dokumentus, jei jie yra prastos kokybės, sunkiai įskaitomi, prastai matomi, retušuoti ar 
kitaip pakeisti su kompiuterinėmis programomis ar techniniais prietaisais. 

 
III SKYRIUS  

PAPILDOMOS LOŠĖJŲ PAREIGOS 
 

16.  Lošėjas turi pareigą:  
16.1. Atliekant įmokas ir išmokas į / iš savo Lošėjo lošimų sąskaitos naudoti tik lošėjui priklausančią (-ias) 

mokėjimo sąskaitą (-as). 
16.2 Laikytis Reglamente nustatytų taisyklių ir keliamų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos 

teisės aktų. 
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IV SKYRIUS  
LOŠEJO PASKYRA 

 
Nuotolinio lošimo sutarties sudarymas, keitimas 

 
17. Nuotolinio lošimo sutarties pagrindu Lošėjo lošimų sąskaita gali būti atidaryta tik asmenims, 

atitinkantiems ALĮ 10 straipsnio 3 ir 10 dalyje nustatytus reikalavimus. Lošėjas, norėdamas sudaryti nuotolinio 
lošimo sutartį, interneto svetainėje turi įvesti savo asmens duomenis. Paaiškėjus aplinkybėms, kad Lošėjo 
lošimų sąskaita buvo atidaryta asmeniui, neatitinkančiam ALĮ 10 straipsnio 3 ir 10 dalyje nustatytų 
reikalavimų, Bendrovė šią sąskaitą uždarys, anuliuos atliktus statymus ir į Lošėjo mokėjimo sąskaitą grąžins 
pinigų likutį, įmokėtą į Lošėjo lošimų sąskaitą, kaip tai numatyta Nuotolinio lošimo sutartyje, o pati Nuotolinio 
lošimo sutartis bus nutraukta.  

18. Lošėjas, nuotolinio lošimo sutarties pagrindu gali turėti tik vieną Lošėjo lošimų sąskaitą.  
19. Lošėjas, sudarydamas su Bendrove nuotolinio lošimo sutartį, specialiai tam skirtoje Bendrovės 

interneto svetainės vietoje (Bendrovės interneto svetainėje lošėjui yra pateikiama speciali forma, kurioje galima 
patalpinti elektroninius dokumentus ir / ar skenuotas popierinių dokumentų kopijas) privalo Bendrovei 
pateikti galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento su nuotrauka kopiją bei kitų dokumentų, 
kurių Bendrovė gali papildomai pareikalauti, kopijas. 

20. Nuotolinio lošimo sutarties galiojimo terminas, kol jis yra nepasibaigęs, gali būti pratęstas atskiru 
lošėjo ir Bendrovės susitarimu. 

21. Nuotolinio lošimo sutartis gali būti keičiama atskiru lošėjo ir Bendrovės susitarimu. 
22. Lošėjas yra atsakingas už teisingos informacijos ir duomenų pateikimą. 

 
Paskyros tvarkymas 

 
23. Lošėjui, sudariusiam Nuotolinio lošimo sutartį, sukuriama Paskyra. Lošėjui Bendrovė 

suteikia (patvirtina) unikalius prisijungimo duomenis, kurie reikalingi dalyvaujant nuotoliniuose lošimuose ir 
pagal kuriuos galima aiškiai nustatyti lošėjo tapatybę. Paskyros aktyvavimo nuoroda išsiunčiama Nuotolinio 
lošimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu. 

24. Bendrovė turi teisę atlikti lošėjų patikrą telefonu. Lošėjų patikros metu Bendrovės darbuotojai 
susisiekia su lošėju jo registracijos metu pateiktu telefono numeriu ir užduoda klausimus, susijusius su Lošėjo 
lošimų sąskaita ir kitus klausimus, susijusius su nuotoliniais lošimais. Patikros tikslas – nustatyti, ar Lošėjo 
lošimų sąskaita nėra naudojama nesąžiningai, neteisėtai ar sukčiavimo veikai vykdyti. Lošėjų patikros metu 
paaiškėjus, kad Lošėjo lošimų sąskaita naudojasi tretieji asmenys, ar yra sukčiaujama kitais būdais, 
Bendrovė nutrauks nuotolinio lošimo sutartį su lošėju, anuliuos lošėjo statymus, grąžins pinigų, įmokėtų į 
Lošėjo lošimų sąskaitą, likutį į Lošėjo mokėjimo sąskaitą ir uždarys Lošėjo lošimų sąskaitą visam laikui. 

25. Bendrovė turi teisę nutraukti nuotolinio lošimo sutartį su lošėju, jei jis elgiasi nesąžiningai 
(pavyzdžiui, siekia dalyvauti nuotoliniuose lošimuose Bendrovei suklydus iš esmės). Tokiu atveju pinigų likutis, 
esantis Lošėjo lošimų sąskaitoje, grąžinamas į Lošėjo mokėjimo sąskaitą. 

26. Paskyra panaikinama nedelsiant, kai Bendrovė nutraukia nuotolinio lošimo sutartį su Lošėju. 
27. Bendrovė lošėjui priklausančias lėšas laiko ir tvarko pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus.                                               

                                                  
Atsakingas lošimas 

 
28. Lošėjo pasirinktos savęs apribojimo priemonės Bendrovės interneto svetainėje yra 

prilyginamos rašytiniems lošėjo prašymams. 
 

V SKYRIUS  
PINIGŲ ĮMOKĖJIMO IR IŠMOKĖJIMO TAISYKLĖS 
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29. Bendrovė turi teisę sustabdyti Paskyros savininko galimybę naudotis Lošėjo lošimų sąskaita, įtarusi, 
kad: 

 29.1. buvo pažeistos šio Reglamento taisyklės; 
 29.2. Paskyros savininkas sukčiavo; 
 29.3. Paskyros savininkas turėjo tikslą pasipelnyti pažeisdamas šį Reglamentą; 

             29.4. atlikti kiti neleistini ir neteisėti veiksmai, susiję su atliktais statymais, vykdomomis / 
įvykdytomis operacijomis, kurios pažeidžia Bendrovės teisėtus interesus;  
                29.5. pažeisti kiti įstatymai; 

29.6. lošėjas yra pateikęs prašymą, kurio pagrindu yra apribotos jo galimybės dalyvauti lošime. 
29.7. lošėjas dalyvauja Nuotoliniuose lošimuose galimai iš jurisdikcijos, kurioje ši veikla, pagal 

galiojančius šios valstybės teisės aktus yra licencijuojama, draudžiama ir / ar kitaip ribojama, ir Bendrovė 
neturi teisės šioje jurisdikcijoje gyvenantiems asmenims teikti Nuotolinio lošimo paslaugų; 

29.8. dėl lošėjo veiksmų kyla reali grėsmė Bendrovės veiklai (veikimui) ir / ar Bendrovė gali patirti 
nepagrįstų nuostolių ir / ar kitais teisės aktuose numatytais atvejais.  

30. Paskyros savininko galimybės naudotis Lošėjo lošimų sąskaita atnaujinamos (Lošėjo lošimų 
sąskaitos sustabdymas baigiasi), jei pagrindas, kuriuo buvo atliktas Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymas, 
per 10 darbo dienų laikotarpį, nepasitvirtina. 

31. Lošėjui negalima pervesti Lėšų iš vienos Lošėjo lošimų sąskaitos į kitą. 
32. Bendrovė neatsako už jokius lošėjo nuostolius, susijusius su Lošėjo lošimų sąskaitos papildymu ar 

pinigų išmokėjimu, atsiradusius ne dėl Bendrovės kaltės, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, dėl trečiųjų 
asmenų teikiamų paslaugų sutrikimo, Lošėjo lošimų sąskaitos papildymo ar pinigų išmokėjimo metu įvykusių 
ryšio sutrikimų, Lošėjo mokėjimo sąskaitos ar bet kokių kitų finansinių įstaigų, aptarnaujančių ar susijusių su 
Lošėjo mokėjimo sąskaitos aptarnavimu, veikimo sutrikimų. 

 
Piniginių lėšų įnešimo taisyklės 

 
33. Lošėjas bet kuriuo metu gali papildyti savo Lošėjo lošimų sąskaitą iš lošėjo vardu atidarytos 

Lošėjo mokėjimo sąskaitos. Jei lošėjas papildo Lošėjo lošimų sąskaitą bankiniu pavedimu iš savo Lošėjo 
mokėjimo sąskaitos, pavedime privalo nurodyti, jog pervedama suma skirta Lošėjo lošimų sąskaitai papildyti. 
Bendrovė, gavusi duomenis iš mokėjimo įstaigos apie atliktą mokėjimo operaciją, pagal lošėją 
identifikuojančius duomenis per dvi dienas papildo Lošėjo lošimų sąskaitą.  

34. Paskyros savininko pateikti asmeniniai duomenys turi sutapti su mokėjimo sąskaitos iš kurios 
yra įnešamos lėšos į Lošėjo lošimų sąskaitą, savininko duomenimis. 

35. Bendrovė lošėjui suteikia teisę papildyti Lošėjo lošimų sąskaitą Bendrovės interneto svetainėje 
nurodytais būdais ir sąlygomis. 

36. Bendrovė pasilieka teisę reikalauti pateikti papildomą informaciją ir dokumentus, net ir po 
Lošėjo lošimų sąskaitos registracijos, siekiant išvengti trečiojo asmens naudojimosi ta pačia Lošėjo lošimų 
sąskaita. Jei lošėjas nepateikia papildomai reikalaujamų dokumentų per 30 dienų nuo tokio pareikalavimo 
dienos arba pateikta informacija ar dokumentai yra netikri ar klaidinantys, arba juos buvo atsisakyta patvirtinti, 
vadovaujantis šio Reglamento 15.4 punktu, Bendrovė nutraukia nuotolinio lošimo sutartį su lošėju, sustabdo 
Lošėjo lošimų sąskaitą, anuliuoja atliktus statymus ir grąžina pinigų, įmokėtų į Lošėjo lošimų sąskaitą, likutį į 
Lošėjo mokėjimo sąskaitą. Jei pateikti dokumentai yra netikri, Bendrovė taip pat atlieka veiksmus, numatytus 
Reglamento 75 punkte.  

37. Piniginės lėšos yra įskaitomos į Lošėjo lošimų sąskaitą, tik Bendrovei gavus patvirtinimą 
apie piniginių lėšų įskaitymą į Bendrovės mokėjimo sąskaitą. 

38. Paskyros savininko įnešamos lėšos turi būti naudojamos tik dalyvavimui Bendrovės 
organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose, nepažeidžiant kitų šiame Reglamente nurodytų taisyklių. 

39. Minimali įnešamų piniginių lėšų suma 2 Eur. 
 

Piniginių lėšų grąžinimas paskyros savininkui 
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40.  Bendrovei nutraukus nuotolinio lošimo sutartį ir uždarius Lošėjo lošimų sąskaitą, Bendrovė per 

5 (penkias) darbo dienas grąžina į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, Lošėjo lošimų sąskaitoje buvusį piniginių lėšų 
likutį. 

41.  Pinigai grąžinami į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, nurodytą nuotolinio lošimo sutartyje. Jei 
1ošėjas nuotolinio 1ošimo sutartyje buvo nurodęs kelias Lošėjo mokėjimo sąskaitas, pinigai grąžinami į tą 
Lošėjo mokėjimo sąskaitą, kuri buvo naudota paskutinį kartą papildyti Lošėjo lošimų sąskaitą. 

42.  Jei ne dėl Bendrovės kaltės pinigų grąžinti į Lošėjo mokėjimo sąskaitą yra neįmanoma, 
Bendrovė per 5 (penkias) darbo dienas, nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo dienos, išsiunčia pranešimą Lošėjui 
nuotolinio lošimo sutartyje nurodytu ir / ar kitu Bendrovei žinomu lošėjo elektroninio pašto adresu. 

43.  Pranešime lošėjui yra nurodomos priežastys, dėl kurių Bendrovė negali pinigų grąžinti į Lošėjo 
mokėjimo sąskaitą. 

44.  Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Bendrovės pranešimo išsiuntimo dienos neišnykus 
priežastims, dėl kurių neįmanoma grąžinti pinigų į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, pinigai Lošėjui gali būti 
grąžinami tik grynaisiais pinigais bet kurioje Bendrovės lošimų organizavimo vietoje lošėjui apie tai iš anksto, 
bet ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, informavus Bendrovę. 

 
Piniginių lėšų išmokėjimo taisyklės 

 
45. Lošėjas turi teisę bet kuriuo metu išsimokėti Lošėjo lošimų sąskaitoje esančias pinigines lėšas 

Bendrovės interneto svetainėje nurodytais būdais negrynaisiais pinigais į Lošėjo mokėjimo sąskaitą, iš kurios, 
vadovaudamasis šio Reglamento 33 ir 34 punktais, prieš tai papildė Lošėjo lošimų sąskaitą arba į kitą jam 
priklausančią Lošėjo mokėjimo sąskaitą, nurodytą Nuotolinio lošimo sutartyje. Lošėjas, norėdamas išsimokėti 
negrynuosius pinigus, Lošėjo paskyroje turi pasirinkti norimą išmokėti pinigų sumą, išmokėjimo būdą (Lošėjo 
mokėjimo sąskaitą, į kurią turi būti atliktas išmokėjimas) ir patvirtinti išmokėjimą.  

46. Bendrovė turi teisę kompensuoti savo faktines išlaidas, susijusias su pinigų pervedimu iš 
Lošėjo lošimų sąskaitos į Lošėjo mokėjimų sąskaitą, komercinių bankų ar kitų finansinių įstaigų taikomais 
mokesčiais, kompensavimas vykdomas kompensavimo sumą išskaitant iš lošėjui pervedamos pinigų sumos. 
Kiekvienam pinigų išmokėjimo būdui taikomas kompensavimo dydis yra nurodytas Bendrovės interneto 
svetainėje, Lošėjo paskyroje ir nuotolinio lošimo sutartyje. Negrynųjų pinigų išmokėjimas yra atliekamas ne 
vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo lošėjo atlikto pinigų atsiėmimo patvirtinimo Lošėjo paskyroje.  

47. Visi lošėjų laimėjimai lošiant nuotoliniame lošime A ir B kategorijos automatais ir nuotolinio 
lošimo lažybose yra nedelsiant pervedami į Lošėjo lošimų sąskaitą.  

48. Bendrovė, siekdama apsisaugoti nuo galimų lošėjų nesąžiningų veiksmų, laikosi nuostatos, kad 
lošėjui negali būti išmokėtas realiai nelaimėtas ar įgytas nesąžiningu būdu laimėjimas. Lošėjo laimėjimas įgytas 
esant nuotolinio lošimo įrenginio trikčiai, darančiai įtaką laimėjimo apskaičiavimui, yra anuliuojamas, o visi 
lošėjo atlikti statymai grąžinami. 

49. Bendrovei išmokant pinigus iš Lošėjo lošimų sąskaitos Bendrovės interneto svetainėje 
nurodytais būdais ir tvarka negrynaisiais pinigais, toks išmokėjimas yra laikomas atliktu, kai atitinkama pinigų 
suma yra nuskaityta nuo Bendrovės mokėjimo sąskaitos. 

50. Bendrovė turi teisę atsisakyti atlikti išmokėjimą iš Lošėjo lošimų sąskaitos į Lošėjo mokėjimo 
sąskaitą, jei Paskyros savininkas, Bendrovei paprašius, nepateiks asmenybę identifikuojančių dokumentų (-
o). 

51. Bendrovės automatų salono administratorius ar kitas asmuo, turintis teisę išmokėti grynuosius 
pinigus Bendrovės lošimų organizavimo vietoje, privalo iš bet kurio lošėjo, ketinančio atsiimti pinigus iš Lošėjo 
lošimų sąskaitos Bendrovės automatų salone grynaisiais pinigais, pareikalauti pateikti lošėjo asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą). Lošėjui atsisakius pateikti asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą už pinigų išmokėjimą atsakingas asmuo neturi teisės išmokėti pinigų. 

52. Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymo metu, lėšos esančios Lošėjo lošimų sąskaitoje, yra 
neišmokamos. 
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53. Bendrovė nuotolinių lošimų laimėjimus perveda į Lošėjo mokėjimo sąskaitą. 
54. Lošėjo prašymu, Bendrovė išduoda lošėjui Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos 

formos pažymą apie iš Nuotolinių lošimų gautas pajamas. Nurodyta pažyma yra pateikiama Lošėjo 
paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu (skaitmeninė pažymos kopija) arba išsiunčiama registruotu 
laišku lošėjo nurodytu adresu (popierinė pažymos kopija). Tokį prašymą lošėjas gali pateikti bendrovei, jį 
atsiųsdamas į pagalba@uniclubcasino.lt, Bendrovės centrinio biuro adresu arba užpildyti prašymą 
Bendrovės lošimo automatų salone. 

55. Bendrovei dėl bet kokios techninės ar žmogiškos klaidos į Lošėjo lošimų sąskaitą pervedus 
laimėjimą / laimėjimus, kurie jam nepriklauso, jų suma išliks Bendrovės nuosavybėje ir per klaidą pervestos 
lėšos bus atšauktos iš Lošėjo lošimų sąskaitos. Jeigu prieš Bendrovei pastebint šią klaidą, Paskyros savininkas 
neteisėtai išgrynins lėšas, kurios nepriklauso Jam, be sankcijų, kurios yra galimos pagal įstatymą, neteisingai 
išmokėta ir išgryninta suma bus laikoma Paskyros savininko skola Bendrovei. Tokiu atveju, kai Paskyros 
savininkui neteisingai yra pervedamos lėšos, Paskyros savininkas privalo apie tokį įvykį nedelsiant 
informuoti Bendrovę elektroniniu paštu arba telefonu. 
 

VI SKYRIUS  
SAUGOS TAISYKLĖS 

 
56.  Lošėjui pastebėjus apie bet kokias spragas Bendrovės programinėje įrangoje ir 

(arba)interneto svetainėje, jis privalo: 
56.1. nesinaudoti jomis siekiant naudos; 
56.2. neplatinti šios informacijos tretiesiems asmenims; 
56.3. nedelsiant pranešti Bendrovei. 
57. Lošėjui nesilankant šio Reglamento 56 punkto reikalavimų, Bendrovė turi teisę: 
57.1. nutraukti nuotolinio lošimo sutartį su lošėju. 
57.2. sustabdyti Paskyros savininko galimybes naudotis Lošėjo lošimų sąskaita, kol bus vykdomas 

Bendrovės tyrimas, dė1 galimų šio Reglamento ar kitų įstatymų pažeidimo. 
 

VII SKYRIUS  
LOŠIMO TAISYKLĖS 

 
58. Bendrovė  turi teisę: 
58.1. nepriimti įmokos / statymo, nepateikiant jokių priežasčių. 
58.2. iš Paskyros savininko nepriimti statomos sumos, kuri neatitinka Paskyros savininko nustatytų 

limitų arba lošimams skirtos sumos; 
58.3. anuliuoti lošėjo atliktus statymus, jeigu jie buvo atlikti pažeidžiant šį nuotolinio lošimo 

reglamentą arba jo prieduose esančias taisykles; 
58.4. Atsisakyti įskaityti laimėjimą į lošėjo lošimų sąskaitą, jei: 
58.4.1. techninėje / kompiuterinėje programoje įsivėlė klaida pateikiant lažybų koeficientus dėl 

kurios buvo nustatyti klaidingi koeficientai; 
58.4.2. techninėje programoje įsivėlė klaida dėl kurios sutriko įprasta Bendrovės organizuojama 

nuotolinių lošimų kompiuterinė veikla. 
59. Visi laimėjimai, kurie buvo laimėti lošėjo pažeidus šį Reglamentą, jo priedus ar kitus teisės 

aktus, yra anuliuojami ir prilyginami santykiu 1:1. 
60. Nuotolinio lošimo taisyklės reglamentuojančios lošimų organizavimą nuotolinio lošimo A ir 

B kategorijos automatais  pateikiamos Reglamento priede Nr. 1. 
61. Nuotolinio lošimo taisyklės reglamentuojančios nuotolinio lošimo lažybų organizavimą 

nuotoliniu būdu pateikiamos Reglamento priede Nr. 2.  
 

VIII SKYRIUS  
NUOLAIDOS 
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62. Bendrovė, nusprendusi taikyti nuolaidas, apie tai paskelbia savo interneto svetainėje, jog tam 

tikrą laiko tarpą ar periodiškai, visiems ar konkrečiam lošimui bus taikomos viena ar kelios nuolaidos. 
63. Sprendimą taikyti nuolaidą priima Bendrovės generalinis direktorius arba jo įgaliotas asmuo 

išleidus įsakymą, kuris yra neatsiejama Reglamento dalis. Įsakyme nurodomos taikomų nuolaidų rūšys, nuolaidų 
taikymo sąlygos, nuolaidų kaupimo ir taikymo terminas, konkretūs nuolaidų dydžiai. 

64. Konkrečios nuolaidos pasiūlymas vienai Lošėjo lošimų sąskaitai galioja tik vieną kartą, jeigu 
nuolaidos pasiūlyme ir sąlygose nenurodyta kitaip. 

65. Nuolaidos registruojamos Bendrovės duomenų bazėje. 
66. Nuolaidos sąlygos, jeigu tai numatyta nuolaidos pasiūlyme, gali būti įvykdomos dalimis ir 

nuolaida suteikiama įvykdžius atitinkamą nuolaidos sąlygų dalį. 
67. Jeigu konkrečios nuolaidos sąlygose nenurodoma kitaip, lošėjas, vykdydamas nuolaidos 

sąlygas, gali laisvai disponuoti savo įmokėtomis lėšomis ir nevykdyti nuolaidos gavimo sąlygų. 
68. Nuolaida įsigalioja tik įvykdžius nuolaidos sąlygas dalinai, visiškai ir / arba kitomis sąlygomis, 

kurios paskelbtos konkrečiame nuolaidos pasiūlyme. 
69. Lošėjas, neišpildęs ar nepilnai išpildęs nuolaidos sąlygas, neįgyja teisės į nuolaidos suteikimą. 
70. Bendrovė pasilieka teisę panaikinti bet kurias nuolaidas ir laimėjimus, kurie gauti apgaulės būdu, 

jei įtariama, kad buvo piktnaudžiauta nuolaidos pasiūlymu. 
71. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra keisti nuolaidos pasiūlymo sąlygas bet kuriuo metu, 

apie tai iš anksto pranešus interneto svetainėje. 
 

IX SKYRIUS  
PRIVATUMO POLITIKA 

 
72. Lošėjas turi nedelsiant informuoti Bendrovę, jeigu pasikeitė informacija, kurią lošėjas 

pateikė pildant nuotolinio lošimo sutartį ar vėliau po jos. 
73. Bendrovė turi teisę paviešinti informaciją apie 1ošėjo laimėjimą – lošėjo vardą ir laimėjimo dydį. 

Lošėjas sutinka, kad šį informacija bus paviešinta Bendrovės interneto svetainėje: žaidėjo vardas, laimėjimo 
dydis. 

X SKYRIUS  
PAŽEIDIMAI, NUOBAUDOS 

 
74. Bendrovė įtarusi, kad lošėjas interneto svetainėje vykdo nusikalstamą / nelegalią veiklą; 

veiklą, kuri pažeidžia Reglamentą; Bendrovė turi teisę sustabdyti Lošėjo lošimų sąskaitą, o bet kokie 
statymai bus atšaukti. Šie veiksmai bus atliekami vien tik Bendrovės nuožiūra. 

75. Apie asmenis, įtariamus sukčiavimu ar kitais neteisėtais veiksmais, Bendrovė praneša 
ikiteisminio tyrimo institucijoms, Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
(toliau – Priežiūros tarnyba) ir (ar) kitoms kompetentingoms institucijoms.  

 
XI SKYRIUS  

PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 
 

76. Visos lošėjo pretenzijos dėl nuotolinių lošimų ir / ar dėl su jais susijusių klausimų pateikiamos 
Bendrovės klientų aptarnavimo skyriui atsiunčiant pretenziją pagalba@uniclubcasino.lt arba registruotu 
paštu Bendrovės centriniam biurui, adresu: Vilkpėdės g. 20, Vilnius, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 
dienų nuo tos dienos, kuomet lošėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie galimai pažeistą jo teisę. 

77. Pretenzijoje turi būti nurodytas lošėjo vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, kontaktinis 
telefonas, elektroninis paštas. Jei pretenziją pateikia įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas jo atstovavimo teisę 
patvirtinantis dokumentas. 
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78. Bendrovė neprisiima atsakomybės už ryšio paslaugas, kuriomis naudojantis yra siunčiama 
informacija, teikiančių operatorių veiksmus ar neveikimą. 

79. Bendrovė privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo lošėjo pretenzijos gavimo dienos 
išsiųsti lošėjui jo nurodytu elektroninio pašto arba korespondencijos adresu išsamų motyvuotą rašytinį 
paaiškinimą, pagrįstą dokumentais. 

80. Bendrovei sustabdžius Paskyros savininko galimybes naudotis Lošėjo lošimų sąskaita, 
Bendrovė per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti lošėjui (išsiunčiant lošėjo nuotolinio lošimo sutartyje nurodytu 
elektroninio pašto adresu) tokį Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymą paaiškinančius motyvus ir esant galimybei 
pagrindžiančių dokumentų ar kitų duomenų kopijas. 

81. Lošėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Reglamento 80 punkte nurodytos informacijos 
gavimo dienos privalo pateikti Bendrovei duomenis apie tai, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytos 
Paskyros savininko galimybės naudotis Lošėjo lošimų sąskaita, yra išnykusios arba nurodyti pagrindus, dėl 
kurių Bendrovė turėtų panaikinti Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymą. Bendrovė, gavusi minėtą informaciją, 
nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų ją privalo išnagrinėti ir pateikti lošėjui atitinkamą atsakymą 
(atsakymas pateikiamas jį išsiunčiant lošėjo nuotolinio lošimo sutartyje esančiu lošėjo nurodytu 
elektroninio pašto adresu) dėl Lošėjo lošimų sąskaitos sustabdymo panaikinimo. Tuo atveju, jei lošėjas per šiame 
punkte nustatytą terminą (kurį Bendrovė turi teisę vienašališkai pratęsti du kartus po 20 (dvidešimt) darbo dienų) 
nepateikė Bendrovei jokios informacijos arba pateikta informacija nebuvo pakankama ir Reglamento 29 
punkte nurodytos aplinkybės neišnyko, Bendrovė vienašališkai nutraukia nuotolinio lošimo sutartį ir uždaro 
Lošėjo lošimų sąskaitą. 

82. Bendrovės sprendimai dėl pretenzijų patenkinimo yra galutiniai. Nesutikus su Bendrovės 
sprendimu dėl pateiktos pretenzijos Lošėjas gali jį skųsti Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos ir kita įstatymų numatyta tvarka. 

83. Ginčai kylantys dėl Nuotolinio lošimo paslaugų teikimo, sprendžiami remiantis bendrovės 
centriniame kompiuteryje esančia išklotine. 

84. Bendrovė nėra atsakinga už vėluojančius, neįskaitomus, nepilnus, sugadintus, iškraipytus, 
neteisingu adresu atsiųstus lošėjų laiškus, prašymus, pretenzijas. Bendrovei gavus nepilno turinio, netaisyklingo 
arba nepilno formato laiškus, prašymus, pretenzijas iš lošėjų, Bendrovė per 5 darbo dienas nuo minėtų laiškų, 
prašymų ar pretenzijų gavimo dienos, praneša adresatui apie turinio ar formos trūkumus, kuriuos lošėjas privalo 
pašalinti per 5 darbo dienas. Lošėjui per nurodytą laikotarpį nepašalinus trūkumų, Lošėjas praranda teisę 
remtis aplinkybe, kad laiškas, prašymas, pretenzija buvo pateiktas laiku. 

85. Visi ginčai, kilę tarp Bendrovės ir lošėjų, kurie nebus išspręsti šio Reglamento nustatyta 
tvarka, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 
XII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Bendrovė turi teisę keisti šį Reglamentą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šis Reglamentas 
yra privalomas Bendrovei ir visiems Bendrovės organizuojamų nuotolinių lošimų lošėjams. 
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UAB „Unigames“ 
nuotolinio lošimo reglamento Priedas Nr. 1 

 
UAB „UNIGAMES“ NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO REGLAMENTO PRIEDAS NR. 1 

 
I. BENDROSIOS NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ A IR B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATAIS 

NUOSTATOS 
 

1. Šio skyriaus nuostatos taikomos visiems Reglamente nurodytiems nuotoliniams lošimams A ir B kategorijos 
automatais, jei konkrečioje nuostatoje nenurodyta kitaip. 
2. Bendrovės organizuojami nuotoliniai lošimai A kategorijos automatais: 
2.1. Monte Karlo Juodasis Džekas („Blackjack Pro Montecarlo Single Hand“);  
2.2. Pinigų panika („Cash Stampede“); 
2.3. Dvigubas žaidimas – Superstatymas („DoublePlay SuperBet“); 
2.4. Laiminčios lapės („Foxin Wins“); 
2.5. Pašėlusi gorila („Gorilla Go Wild“); 
2.6. Airiškos akys 2 („Irish Eyes 2“); 
2.7. Medūza 2 („Medusa 2“); 
2.8. Panelė Midas („Miss Midas“); 
2.9. Pelėdos akys („Owl Eyes“); 
2.10. Burtininkė („Spin Sorceress“); 
2.11. Žvaigždžių manija („Starmania“); 
2.12. Merlino milijonai – superstatymas („Merlin‘s Millions SuperBet“); 
2.13. Pikta beždžionė („Mad Mad Monkey“); 
2.14. Ruletės meistras („Roulette Master“). 
2.15. Drakono istorija („A Dragon Story“); 
2.16. Medūza („Medusa“); 
2.17. Ugnikalnio išsiveržimas („Volcano Eruption“); 
2.18. Raganos pasipelnymas („Witch Pickings“); 
2.19. Auksinis juokdarys 50000 („Jackpot Jester 50000“); 
2.20. Pašėlęs auksinis juokdarys („Jackpot Jester Wild Nudge“). 
2.21. Vakaras su Holly Madison („An Evening with Holly Madison“);  
2.22. Bingo milijardai („Bingo billions“);  
2.23. Džeimsas Dynas („James Dean“); 
2.24. Milžiniški brangakmeniai („Giant Gems“); 
2.25. Laiminčios lapės 2 („Foxin‘ wins again“); 
2.26. Džeko pupa (Jack‘s beanstalk“); 
2.27. Titanų audra („Titan storm“); 
2.28. Teisėjas Dredas („Judge Dredd“); 
2.29. Vilkų gauja („Wolfpack pays“); 
2.30. Pamišėlis („Psycho“); 
2.31. Princas Robinas Hudas („Robin Hood Prince of Tweets“);  
2.32. Sukinių laboratorija („The Spin Lab“); 
2.33. Kazino meistras („Casinomeister“); 
2.34. Tukanai („1Can 2 Can“); 
2.35. 300 skydų („300 Shields“); 
2.36. Gydytojas Meilė („Doctor Love“); 
2.37. Gydytojas Meilė atostogauja („Doctor Love on Vacation“); 
2.38. Rytų drakonas („Eastern Dragon“); 
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2.39. Gyvačių kerėtojas („The Snake Charmer“); 
2.40. Džinė („Genie Wild“); 
2.41. Auksinis „Ahoi“ („Gold Ahoy“);  
2.42. Airiškos akys („Irish eyes“); 
2.43. Ramzio turtai („Ramesses Riches“); 
2.44. Imperatoriaus sodas („Emperor‘s Garden“); 
2.45. Koliziejaus šaukimas („Call of the Colosseum“); 
2.46. Drakono kritimas („Dragon Drop“); 
2.47. Laukiniai vakarai („Wild West“); 
2.48. Papildomi pinigai („Extra cash“); 
2.49. Plaukiant Nilu („A While on The Nile“); 
2.50. Juokdarys („Joker Jester“); 
2.51. Merlino stebuklingi persukimai („Merlin‘s Magic Respins“); 
2.52. Septyni veidrodžiai; 
2.53. Juodoji Mumija; 
2.54. Juodabarzdžio užduotis; 
2.55. Kerų knyga; 
2.56. Kleopatros paslaptis; 
2.57. Don Žuano pipiras; 
2.58. Dvigubas „Flash“; 
2.59. Dvigubas pokeris; 
2.60. Drakono kiaušinis; 
2.61. Feng Fu; 
2.62. Gaisras ir karšta; 
2.63. Vaisius; 
2.64. Golfo čempionatas; 
2.65. Toro kūjis; 
2.66. Karštas speigas; 
2.67. Skamba skamba varpeliai; 
2.68. Luna Parkas; 
2.69. Viduržemis; 
2.70. Karališkasis dvejetas; 
2.71. Savanos karalius; 
2.72. Oro balionai; 
2.73. Persijos sostai; 
2.74. Laimės ratas; 
2.75. Laukinis perlas; 
2.76. Laukinis kalnagūbris; 
2.77. Senovės pasaulio stebuklai; 
2.78. Europietiška ruletė; 
2.79. Karštas sėkmingas („Lucky Hot“); 
2.80. Naftos įmonė II („Oil Company II“); 
2.81. Ra iškilimas („Rise of Ra“); 
2.82. Karališkos paslaptys („Royal Secrets“); 
2.83. Alchemijos paslaptys („Secrets of Alchemy“); 
2.84. Spindinti karūna („Shining Crown“); 
2.85. Nepaprastai karštas („Supreme Hot“); 
2.86. Maksimaliai karštas („Ultimate Hot“); 
2.87. Zodiako ratas („Zodiac Wheel“); 
2.88. 5 Akinančiai karštas („5 Dazzling Hot“); 
2.89. 20 Super karštas („20 Super Hot“); 
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2.90. 40 Super karštas („40 Super Hot“); 
2.91. Trojaus amžius („Age of Troy“); 
2.92. Mėlyna širdis („Blue Heart“); 
2.93. Deginančiai karštas („Burning Hot“); 
2.94. Riedantis kauliukas („Dice & Roll“); 
2.95. Egipto dangus („Egypt Sky“); 
2.96. Papildomos žvaigždės („Extra Stars“); 
2.97. Ekstremaliai karšta („Extremely Hot“); 
2.98. Liepsnojančiai karšta („Flaming Hot“); 
2.99. Actekų dievai („Aztec Idols“); 
2.100. Actekų princesė („Aztec Princess“); 
2.101. Kinų Naujieji metai („Chinese New Year“); 
2.102. Velykiniai kiaušiniai („Easter Eggs“); 
2.103. Būrėja („Fortune Teller“); 
2.104. Mitas („Myth“); 
2.105. Kosmoso lenktynės („Space Race“); 
2.106. Drakonų laivas („Dragon Ship“); 
2.107. Sukinių vakarėlis („Spin Party“); 
2.108. Auksinės burės („Sails of Gold“); 
2.109. Samba karnavalas („Samba Carnival“); 
2.110. Laukinis kraujas („Wild Blood“); 
2.111. Auksinis karavanas („Golden Caravan“); 
2.112. Auksinė legenda („Golden Legend“); 
2.113. Pamišusios karvės („Crazy Cows“); 
2.114. Užkerėta pieva („Enchanted Meadow“); 
2.115. Auksinis trofėjus 2 („Gold Trophy 2“); 
2.116. Papuošalų dėžutė („Jewel Box“); 
2.117. Piratų vėliava („Jolly Roger“); 
2.118. Elfas vyksta į Egiptą („Leprechaun goes Egypt“); 
2.119. Laimingoji („Lady of Fortune“); 
2.120. Linksmų Kalėdų („Merry Xmas“); 
2.121. Perlų lagūna („Pearl Lagoon“); 
2.122. Dievo Ra turtai („Riches of RA“); 
2.123. Turtuolis („Pimped“); 
2.124. Nuotraukų safaris („Photo Safari“); 
2.125. Pyktis turtams („Rage to Riches“); 
2.126. Nindzių vaisiai („Ninja Fruits“); 
2.127. Karališkasis karnavalas („Royal Masquerade“); 
2.128. Užkerėti kristalai („Enchanted Crystals“); 
2.129. Aloha! Grupinės išmokos („Aloha! Cluster Pays™“); 
2.130. Archangelai: Išgelbėjimas („Archangels: Salvation™“); 
2.131. Asgardo akmenys („Asgardian Stones”); 
2.132. Juodasis Džekas su viena kortu kalade („Blackjack - Single Deck™“); 
2.133. Juodasis Džekas („Blackjack“); 
2.134. Kraujasiurbiai („Bloodsuckers“); 
2.135. Kraujasiurbiai 2 („Bloodsuckers2“); 
2.136. Drugelių būrys („Butterfly Staxx“); 
2.137. Mėgdžiok ir paliesk („Copy Cats™“); 
2.138. Apakink mane („Dazzle Me“); 
2.139. Miręs ar gyvas („Dead or Alive“); 
2.140. Dieviškos fortūnos prisilietimas („Divine Fortune™“); 
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2.141. Drakula („Dracula“); 
2.142. Elementai: Prabudimas („Elements: The Awakening“™); 
2.143. Emoji Planeta („Emoji Planet Video Slot“™); 
2.144. Ekskaliburas („Excalibur™“); 
2.145. Pasakų legendos: Hansas ir Gretė („Fairytale Legends: Hansel and Gretel™“); 
2.146. Pasakų legendos: Raudonkepuraitė („Fairytale Legends: Red Riding Hood™“); 
2.147. Finas ir besisukantis sūkurys („Finn and Swirly Spin ™“); 
2.148. Gėlės – Kalėdinis leidimas („Flowers Christmas Edition“); 
2.149. Gėlės („Flowers“); 
2.150. Futbolas: Čempionų taurė („Football: Champions Cup™“); 
2.151. Vaisių parduotuvė („Fruit Shop“); 
2.152. Vaisių parduotuvė – Kalėdinis leidimas („Fruit Shop Christmas Edition“); 
2.153. Gonzo paieškos („Gonzo‘s Quest“); 
2.154. Guns N’ Roses („Guns N’ Roses“); 
2.155. Kablio herojai („Hook’s Heroes“); 
2.156. Karštoji linija („Hotline“); 
2.157. Džekas ir pupos stiebas („Jack and the Beanstalk“); 
2.158. Džekas Hameris („Jack Hammer“); 
2.159. Džekas Hameris 2 („Jack Hammer 2“); 
2.160. Džekpotas 6000 („Jackpot 6000“); 
2.161. Džimis Hendriksas („Jimi Hendrix“); 
2.162. Džokeris Pro („Joker Pro“); 
2.163. Lošimo automatų karalius („King of Slots“); 
2.164. Koi princesė („Koi Princess“); 
2.165. Šviesos („Lights“); 
2.166. Prarastos relikvijos („Lost Relics“); 
2.167. Laimingasis žvejys: snieguotas laimikis™ („Lucky Angler: A Snowy Catch™“); 
2.168. „Motorhead“ („Motorhead“); 
2.169. Piramidė: nemirtingumo paieška („Pyramid: Quest for Immortality”); 
2.170. Skubantis būgnas („Reel Rush“); 
2.171. Ruletė („Roulette Advanced“); 
2.172. Atlantidos paslaptys („Secrets of Atlantis“); 
2.173. Burtažodžiai („Spellcast“); 
2.174. Meksikietiškas čempionatas („Spiñata Grande™“); 
2.175. Žvaigždžių lietus („Starburst“); 
2.176. Brauk ir ridenk („Swipe and Roll™“); 
2.177. Nematomas žmogus („The Invisible Man™“); 
2.178. Dvigubas sukimas („Twin Spin“); 
2.179. Nugalėtojas („Victorious“); 
2.180. Karo valdovai - Galios kristalai („Warlords - Crystals of Power“); 
2.181. Vynų tūzai („Ace Of Spades“); 
2.182. Airių auksas („Irish Gold“); 
2.183. Laimingieji deimantai („Lucky Diamonds“); 
2.184. Pašėlęs melionas („Wild Melon“); 
2.185. 5x Magiškas („5x Magic“); 
2.186. Auksinis bilietas („Golden Ticket“); 
2.187. Brangakmenių kerėtojas („Wizzard of Gems“); 
2.188. Kalėdinis juokdarys („Xmas Joker“); 
2.189. Paslaptingasis juokdarys („Mystery Joker“); 
2.190. Energonai („Energoonz“); 
2.191. Trigubas šansas aukščiau/žemiau (Triple chance HI-LO“); 



	

	

	

13	

2.192. Laukinė šiaurė („Wild North“); 
2.193. Indijos perlai („Pearls of India“); 
2.194. Laimingas helovinas („Happy Halloween“); 
2.195. Debesyse („Cloud Quest“); 
2.196. Bokštas („Tower Quest“); 
2.197. Kalmaro akis („Eye of the Kraken“); 
2.198. Kristalai („Gemix“); 
2.199. Kelių rankų Juodasis Džekas („Black Jack Multi Hand“); 
2.200. Europietiškasis Juodasis Džekas („European Black Jack“); 
2.201. Dvigubo atidengimo Juodasis Džekas („Double Exposure Black Jack“); 
2.202. Vienos kaladės Juodasis Džekas („Single Deck Black Jack“); 
2.203. Prancūziška ruletė („French Roulette“); 
2.204. Angliška ruletė („English Roulette“); 
2.205. Europietiška ruletė („European Roulette“); 
2.206. Kazino Hold‘em pokeris („Casino Hold‘em“); 
2.207. Pai Gou Pokeris („Pai Gow Poker“); 
2.208. Juokdario pokeris („Joker Poker“); 
2.209. Pašėlusi dviakė („Deuces Wild“); 
2.210. Valetai arba geriau („Jacks or Better“); 
2.211. Ruletės meistras („Roulette master“); 
2.212. Amerikietiška ruletė („American Roulette“); 
2.213. Ariana („Ariana“); 
2.214. Avalon („Avalon“); 
2.215. Bar Bar juoda avelė („Bar Bar Black Sheep“); 
2.216. Krepšinio žvaigždė („Basketball Star“); 
2.217. Bikinio vakarėlis („Bikini Party“); 
2.218. Ištrūkimas („Break Away“); 
2.219. Apiplėšk banką dar („Break da Bank Again“); 
2.220. Auksinė Juodojo Džeko klasika – aukšti statymai („Classic Blackjack Gold - High Limit“); 
2.221. Šaunusis vilkas („Cool Wolf“); 
2.222. Kriketo žvaigždė („Cricket Star“); 
2.223. Drakono šokis („Dragon Dance“); 
2.224. Auksinis Europietiškas Juodasis Džekas („European Blackjack Gold“); 
2.225. Auksinė Europietiška ruletė („European Roulette Gold“); 
2.226. Futbolo žvaigždė („Football Star“); 
2.227. Linksmosios atostogos („Happy Holidays“); 
2.228. Nemirtinga meilė („Immortal Romance“); 
2.229. Laimingasis Leprekonas („Lucky Leprechaun“); 
2.230. Retro būgnai – Nerealus karštis („Retro Reels - Extreme Heat“); 
2.231. Saulėtoji banga („Sun Tide“); 
2.232. Žaibo smūgis II („Thunderstruck II“); 
2.233. Laukiniai rytai („Wild Orient“); 
2.234. 20 deimantų („20 Diamonds“); 
2.235. 30 aromatingų vaisių („30 Spicy Fruits“); 
2.236. 50 arklių („50 Horses“); 
2.237. 100 kačių („100 Cats“); 
2.238. „Aloha“ vakarėlis („Aloha Party“); 
2.239. Amazonių mūšis („Amazon‘s Battle“); 
2.240. Magijos knyga („Book Of Magic“); 
2.241. Karšta karamelė („Caramel Hot“); 
2.242. Varlės istorija („Frog Story“); 
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2.243. Sėkmės žaidimas („Game of Luck“); 
2.244. Karšti pinigai („Hot & Cash“); 
2.245. Laimingi ir pašėlę („Lucky & Wild“); 
2.246. Magelanas („Magellan“); 
2.247. Dar daugiau kauliukų ir suktukų („More Dice & Roll“); 
2.248. Dar laimingesni ir pašėlę („More Lucky & Wild“); 
2.249. Olimpo šlovė („Olympus Glory“); 
2.250. Turtuolių pasaulis („Rich World“); 
2.251. Super 20 („Super 20“); 
2.252. Aleksandro istorija („The Story of Alexander“); 
2.253. Versalio auksas („Versailles Gold“); 
2.254. Geišos vėduoklė („Geisha‘s Fan“); 
2.255. Pakvaišę dėl monstrų („Monster Madness“); 
2.256. Šaolinio tigras („Shaolin‘s Tiger“); 
2.257. Pašėlęs vanduo („Wild Water™“); 
2.258. Laukinis-O-Tronas 3000 („Wild-O-Tron 3000™“); 
2.259. Amerikietiška ruletė („American Roulette“); 
2.260. Europietiška ruletė („European Roulette™“); 
2.261. Prancūziška ruletė („French Roulette™“); 
2.262. Džiunglių dvasia: Laukinės prigimties šauksmas („Jungle Spirit: Call of the Wild“); 
2.263. Magiškas portalas („Magic Portals™“); 
2.264. Mistinė Mergelė („Mythic Maiden“); 
2.265. Neoninis Staksas („Neon Staxx“); 
2.266. Kiaulytės turtai („Piggy Riches™“); 
2.267. Beždžionių planeta („Planet of the Apes“); 
2.268. Ruletė Pažengusiems („Roulette Advanced™“); 
2.269. Nešvarus ančiukas („Scruffy Duck™“); 
2.270. Akmenų paslaptis („Secret of the Stones™“); 
2.271. Kalėdų paslaptys („Secrets of Christmas™“); 
2.272. Žiežirbos („Sparks™“); 
2.273. Garo bokštas („Steam Tower™“); 
2.274. Lipdukai („Stickers™“); 
2.275. Šangrilos legenda („The Legend of Shangri-La: Cluster Pay“); 
2.276. Teminis parkas: laimės bilietai („Theme Park: Tickets of Fortune™“); 
2.277. Dvigubas sukimas - Prabangus („Twin Spin Deluxe“); 
2.278. Universalūs monstrai - Fantomo prakeiksmas („Universal Monsters™ The Phantom's Curse“); 
2.279. Laukiniai laukiniai vakarai: didysis traukinio apiplėšimas („Wild Wild West: The Great TrainHeist™“); 
2.280. Vilkas Cubas („Wolf Cub™“); 
2.281. Bolivudo istorija“ („Bollywood Story“); 
2.282. Kiaušinių matematika („EggOMatic™“); 
2.283. Piratai vaiduokliai („Ghost Pirates“); 
2.284. Kosmoso karai („Space Wars™“); 
2.285. Būgno vagystė („Reel Steal™“); 
2.286. Džiumandži („Jumanji™“); 
2.287. Pasakų legendos: veidrodėli, veidrodėli („Fairytale Legends: Mirror Mirror™“); 
2.288. Volcano turtai („Volcano riches“); 
2.289. Fėjų vartai („Fairy Gate“); 
2.290. „Pied Piper“ („Pied Piper“); 
2.291. Juokdario smūgis („Joker Strike“); 
2.292. Mayana („Mayanan“); 
2.293. Blogi banditai („Sticky bandits“); 



	

	

	

15	

2.294. Rapunzelės bokštas („Rapunzel's Tower“); 
2.295. Piratų žavesys („Pirate's Charm“); 
2.296. Šiaurinis dangus („Northern Sky“); 
2.297. Didelis blogas vilkas („Big bad wolf“); 
2.298. Aukšti septynetai („Sevens High“); 
2.299. Auksaplaukė ir laukiniai meškinai („Goldilocks and the Wild Bears“); 
2.300. Spinionai („Spinions“); 
2.301. Pašėlęs persekiojimas („The Wild Chase“); 
2.302. Džinės prisilietimas („Genie’s Touch“); 
2.303. Šviečiantis („Illuminous“); 
2.304. „Hot Sync“ („Hot Sync“); 
2.305. Antras smūgis („Second Strike“); 
2.306. Aštriadantis („Razortooth“); 
2.307. Sakuros laimė („Sakura Fortune“); 
2.308. Elfo kalvos („Leprechaun Hills“); 
2.309. Lobių sala („Treasure Island“); 
2.310. Lemtingi laimėjimai („Wins of Fortune“); 
2.311. Drakono šventykla („Dragon Shrine“); 
2.312. Fenikso saulė („Phoenix Sun“); 
2.313. Krištolinė karalienė („Crystal Queen“); 
2.314. Galingasis Artūras („Mighty Arthur“); 
2.315. Rango aukso puodas („Jackpot Rango“); 
2.316. Rango aukso puodas („Jackpot Rango“); 
2.317. Super greitas karštas karštas („Super Fast Hot Hot“); 
2.318. Super greitas karštas karštas („Super Fast Hot Hot“); 
2.319. Laukinis deimantas („Diamond Wild“); 
2.320. Laukinis deimantas („Diamond Wild“); 
2.321. Laukinis deimantas V2 („Diamond Wild V2“); 
2.322. Laukinis deimantas V2 („Diamond Wild V2“); 
2.323. Absoliučiai superiniai būgnai („Absolute Super Reels“); 
2.324. Absoliučiai superiniai būgnai („Absolute Super Reels)“; 
2.325. Vabalo brangakmeniai („Beetle Jewels“); 
2.326. Šaolinio suktukas („Shaolin Spin“); 
2.327. Milijonas centų HD („Million Cents HD“); 
2.328. Suktukas arba būgnai („Spin Or Reels“); 
2.329. Karališki pinigai („Royal Cash“); 
2.330. Atgamtinė veikla („Paranormal Activity™“); 
2.331. Magiška žvaigždė („Astro Magic“); 
2.332. Muškietininko lošimo automatas („Musketeer Slot“); 
2.333. Raudonas laukinis drakonas („Red Dragon Wild“); 
2.334. Ra ritiniai HD („Scrolls of Ra HD“); 
2.335. Alisos nuotykiai („Alice Adventure“); 
2.336. Gera nuotaika („Ambiance“); 
2.337. Geriausi dalykai gyvenime („Best things in life“); 
2.338. Trys vyšnios („Cherry Trio“); 
2.339. Kietas vyrukas („Nacho Libre“); 
2.340. Dvigubas Disko („Disco Double“); 
2.341. Džokerio tūkstančiai („Joker Stacks“); 
2.342. Pinigų kupranugaris („Cash Camel“); 
2.343. Lokio legendos („Legends of Loki“); 
2.344. Aukso kalnai („Stacks O' Gold“); 
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2.345. Karalius („The King“); 
2.346. Kietuoliai („Hot Shots“); 
2.347. Longvėjaus paslaptis („Mystery of LongWei“); 
2.348. Čili Čili Bum Bum („Chilli Chilli Bang Bang“); 
2.349. Dalai Panda („The Dalai Panda“); 
2.350. 3 žavūs triuškiai („3 Charm Crush“); 
2.351. Karštas suktukas („Hot Spin“); 
2.352. Prabangi Roma („Luxury Rome“); 
2.353. Kristalų klanai („Crystal Clans“); 
2.354. Super greitas karštas karštas persukimas („Super Fast Hot Hot Respin“); 
2.355. Vienos rankos Blekdžekas („Blackjack Single Hand“); 
2.356. 243 Kristalo vaisiai („243 Crystal Fruits“); 
2.357. Ruletė („Roulette“); 
2.358. Uogų lietus („Berryburst“); 
2.359. Maksimalus uogų lietus („Berryburst Max“); 
2.360. 3888 drakono būdai („3888 Ways of the Dragon“); 
2.361. Laimingi paukščiai („Happy Birds“); 
2.362. Miško manija („Forest Mania“); 
2.363. Imperijos turtai („Imperial Wealth“); 
2.364. Meilės guru („The Love Guru“); 
2.365. Sprangtukas („The Nutcracker“); 
2.366. Rytų perlas („Pearl of the Orient“); 
2.367. Kelių rankų Juodasis Džekas („Blackjack Multi Hand“); 
2.368. Kiaulytės fortūna („The Fortune Pig“); 
2.369. Iliuzijos 2 („Illusions 2“); 
2.370. Didysis bėgimas („Jumbo Stampede“); 
2.371. Pasakiški turtai („Fairytale Fortune“); 
2.372. Ugnis 88 („Fire 88“); 
2.373. Džokerio brangenybės („Joker’s Jewels“); 
2.374. Dobilų pasakos („Clover Tales“); 
2.375. Krištolo žemė („Crystal Land“); 
2.376. Drakono šokis pavasario šventėje („Dancing Dragon Spring Festival“); 
2.377. Fejerverkų meistras („Fireworks Master“); 
2.378. Sultys ir vaisiai („Juice and Fruits“); 
2.379. Marioni šou („Marioni Show“); 
2.380. Ruletės kelias („Roulette with Track“); 
2.381. Paslėpti lobiai („Treasures of Tombs Hidden Gold“); 
2.382. Vikingų dievai: Toras ir Lokis („Viking Gods: Thor and Loki“); 
2.383. Zombio gimtadienis („Zombirthday“); 
2.384. Pašėlę nykštukai („Dwarfs gone wild“); 
2.385. Paslėptasis slėnis („Hidden Valley“); 
2.386. Rytiniai smaragdai („Eastern Emeralds“); 
2.387. Bigbot įgula („Bigbot Crew“); 
2.388. Pasakojimai apie daktarą Dolitlį („Tales of Dr. Dolittle“); 
2.389. Paslaptinga arka („Ark of Mystery“); 
2.390. Virtuali ruletė („Virtual Roulette“); 
2.391. Juodabarzdžio ieškojimas („Blackbeard’s Quest“); 
2.392. Laukinis oras („Wild Weather“); 
2.393. Ledo karalienė („Frozen Queen“); 
2.394. 3 karalystės („3 Kingdoms“); 
2.395. 5 liūtai („5 Lions“); 
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2.396. 7 paršeliai („7 Piggies“); 
2.397. Senovės Egiptas („Ancient Egypt“); 
2.398. Senovės Egiptas Klasika („Ancient Egypt Classic“); 
2.399. Asgardas („Asgard“); 
2.400. Actekų brangakmeniai („Aztec Gems“); 
2.401. Kaišeno auksas („Caishen's Gold“); 
2.402. Čili karštis („Chilli Heat“); 
2.403. Da Vinčio lobis („DaVinci's Treasure“); 
2.404. Deimanto smūgis („Diamond Strike“); 
2.405. Aukso karštinė („Gold Rush“); 
2.406. Didysis raganosis („Great Rhino“); 
2.407. Nefritinis drugelis („Jade Butterfly“); 
2.408. Jūros periodo gigantai („Jurassic Giants“); 
2.409. Gnomo daina („Leprechaun Song“); 
2.410. Madam Lemtis („Madame Destiny“); 
2.411. Meistro Čeno fortūna („Master Chen's Fortune“); 
2.412. Beždžionių beprotybė („Monkey Madness“); 
2.413. Pandos fortūna („Panda's Fortune“); 
2.414. Pekino sėkmė („Peking Luck“); 
2.415. Fėjų sparnai („Pixie Wings“); 
2.416. Kalėdų senelis („Santa“); 
2.417. Čempionai („The Champions“); 
2.418. Trigubi drakonai („Triple Dragons“); 
2.419. Vegaso magija („Vegas Magic“); 
2.420. Vegaso naktys („Vegas Nights“); 
2.421. Laukiniai burtai („Wild Spells“); 
2.422. 3 smūgių žaidimas („3 Hit Pay“); 
2.423. Amuleto akis („Eye of the Amulet“); 
2.424. Sėkmės deimantas („Fortune Diamond“); 
2.425. Milijono monetų persukimas („Million Coins Respin“); 
2.426. Super laukinis deimantas („Super Diamond Wild“); 
2.427. Nemirtingųjų knyga („Book of Immortals“); 
2.428. Lobių medis („Tree of Fortune“); 
2.429. Stiprintuvas („Booster“); 
2.430. Laimingasis 3 („Lucky 3“); 
3. Bendrovės organizuojami nuotoliniai lošimai B kategorijos automatais: 
3.1. Europietiška ruletė („European roulette“); 
3.2. Skambantys varpeliai („Jingle Bells“); 
3.3. Juodoji mumija („Black Mummy“); 
3.4. 7 veidrodžiai („7 Mirrors“); 
3.5. Ugnis ir karštis („Fire ‘n’ Hot“); 
3.6. 243 krištoliniai vaisiai („243 Crystal Fruits“). 
4. Nuotoliniai lošimai A ir B kategorijos automatais organizuojami nuotolinio lošimo įrenginiais. Atsitiktinius 
rezultatus užtikrinta akredituotos laboratorijos sertifikuota programinė įranga (Atsitiktinių skaičių 
generatorius). 
5. Nuotolinio lošimo A ir B kategorijos automatai valdomi spaudžiant atitinkamus mygtukus vadovaujantis 
vizualinėmis priemonėmis. 
6. Kiekvienam nuotolinio lošimo A ir B kategorijos automatui yra numatytas minimalus ir maksimalus 
statymas, ši informacija pateikiama kiekvieno automato informacinėje lentelėje. 
7. Didžiausia laimėjimo suma bet kuriame nuotoliniame lošime A kategorijos lošimo automatais yra  
1 000 000 EUR (vienas milijonas eurų). Didžiausia laimėjimo suma bet kuriame nuotoliniame lošime B 
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kategorijos lošimo automatais yra 100 EUR (vienas šimtas eurų). 
8. Nuotoliniams lošimams A ir B kategorijos automatais galioja Bendrosios nuolaidų taikymo sąlygos 
(Reglamento 62-71 p.). 
9. Bendrovė nėra atsakinga už lošėjo techninius bei ryšio įrangos sutrikimus. Trikdžiams atsiradus dėl 
Bendrovės kaltės, atlikti statymai yra anuliuojami ir lošėjams į jų Lošimų sąskaitas grąžinamos atliktų statymų 
sumos.  
 

II. ATSKIROS NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ A KATEGORIJOS AUTOMATAIS TAISYKLĖS 
 

1. Monte Karlo Juodasis Džekas („Blackjack Pro Montecarlo Single Hand“) 
 

• Monte Karlo Juodasis Džekas – lošimas, kurio tikslas yra surinkti daugiau taškų pagal kortų vertes nei 
surenka dalintojas, bet ne daugiau nei 21 tašką. 

• Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš jų. 
Mažiausia statymo suma – 0,02 EUR (du euro centai), maksimali statymo suma – 10 000 EUR (dešimt 
tūkstančių eurų). Laimėjimų apskaičiavimo taisyklės nurodytos šio priedo 1.10. punkte „Laimėjimų 
lentelė“.  

• Norėdamas atlikti statymą, lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui padalinant kortas, privalo 
atlikti statymą mygtuku „Statyti“ („Bet here“) ir jį patvirtinti mygtuku „Dalinti“ („Deal“). 

• Patvirtinus statymą, lošėjui padalinamos dvi kortos, o dalintojui viena korta ir vizualinėmis 
priemonėmis parodoma surinktų taškų suma.  

• Po kortų padalinimo, lošėjas gali atlikti vieną iš šių veiksmų: 
• Jeigu abi padalintos kortos yra vienodos vertės, lošėjas gali pasirinkti išskirti („Split“) jas į du atskirus 

lošimus vieną kartą. 
• Pasirinkus išskirti lošimą į du atskirus lošimus, lošėjas atlieka statymą lygų jo pirmajam statymui (t.y. 

padvigubina savo atliktą statymą). Pasirinkus lošimo išskyrimą, lošėjas maksimaliai gali surinkti 21 
tašką. Jeigu jo pirmų dviejų kortų taškų suma yra 21, lošėjas atskiruose lošimuose negali surinkti 
„Juodojo Džeko“.  

• Lošėjas gali padvigubinti („Double down“) savo atliktą statymą, jeigu pirmų dviejų padalintų kortų 
taškų suma bus 9, 10 arba 11. Pasirinkus statymo padvigubinimą („Double down“), lošėjas negali gauti 
daugiau nei vieną (1) kortą. Lošimo ir laimėjimo nustatymo taisyklės nesikeičia. 

• Jeigu pirmoji dalintojui iškritusi korta yra tūzas, Lošėjas gali apdrausti („Insurance“) savo atliktą 
statymą papildoma suma. Atliktas statymas apdraudžiamas puse lošėjo atlikto statymo sumos. 

• Jeigu dalintojas surenka „Juodąjį Džeką“ („BlackJack“) (pvz. tūzas ir dešimtakė), lošėjo apdrausta 
statymo suma laimi. 

• Jeigu dalintojas nesurenka „Juodojo Džeko“ („BlackJack“), lošėjas pralaimi savo apdraustą sumą.  
• Pagrindinio atlikto statymo laimėjimo nustatymo taisyklės nesikeičia. 
• Susilaikyti – lošime dalyvauti tik su jau atverstomis kortomis ir nurodyta taškų suma. 
• Tęsti – gauti papildomą kortą, kurios taškų suma bus pridėta prie jau surinktų taškų sumos. 
• Lošėjas arba dalintojas pralaimės padalinimą, jeigu surinks daugiau nei 21 tašką („Bust“). 
• Lošimo rezultatas nustatomas lyginant dalintojo ir lošėjo turimų skaičių sumą: 
• Jeigu lošėjas surinko daugiau taškų už dalintoją, bet ne daugiau nei 21, lošėjas laimi padalinimą. 
• Jeigu lošėjas ir dalintojas surinko vienodą taškų sumą („Push“), skelbiamos lygiosios ir lošėjui 

grąžinama jo atlikto statymo suma. 
• Jeigu lošėjas surinko mažiau taškų už dalintoją, statymas pralaimimas. 
• Lošėjas laimi, jeigu pirmų dviejų jam padalintų kortų taškų suma (pvz. tūzas ir dešimtakė) yra 21. 

Lošėjas tokiu atveju surenka laimintį kortų derinį - „Juodąjį Džeką“ („BlackJack“). 
• Lošime naudojamos 6 (šešios) kortų kaladės. 
• Kortų kaladės atsitiktinių skaičių generatoriaus pagalba yra permaišomos prieš pradedant kiekvieną 

lošimą. 
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Laimėjimų lentelė: 
  
Lošimo rezultatas  Laimėjimo apskaičiavimas  

Lošėjas surinko Juodąjį Džeką („BlackJack“) Statymas + Statymas x 1,5 

Lošėjas surinko daugiau taškų už Dalintoją Statymas + Statymas x 1 

Apdraustas statymas (“Insurance”), jei Dalintojas 
surinko Juodąjį džeką („BlackJack“)  

Apdrausto statymo suma x 2  

 

 
2. Pinigų panika („Cash Stampede“) 

 
• Pinigų panika – 243 variantų ir 5 būgnų lošimas, kurio tikslas yra surinkti laimintį derinį. Laimintys 

deriniai nurodyti lošimo informacinėje lentelėje. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter Premija“ („Scatter Bonus“) ir „Scatter Pinigų Panika“ („Scatter Cash Stampede“), už kuriuos 
laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  

• Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 50 EUR 
(penkiasdešimt eurų). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti 
(„Spin“ (Sukti)). Lošimui naudojamos monetos („Coins“ (Monetos)), kurių 1 (vienos) monetos 
(„Coin“) vertė yra 0,01 EUR (vienas euro centas).  

• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus monetų („Coins“ (Monetos)) skaičių iš statymo 
sumos („Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis 
statymas):   

 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Monetų skaičius 

(„Coins“ (Monetos)) 
Galutinė statymo suma („Total 
Bet“)  

0,01 Eur 25 0,25 Eur 

0,02 Eur 50 0,50 Eur 

0,05 Eur 125 1,25 Eur 

0,10 Eur 250 2,50 Eur 

0,20 Eur 500 5,00 Eur 

0,25 Eur 625 6,25 Eur 

0,50 Eur 1 250 12,50 Eur 

1,00 Eur 2 500 25,00 Eur 

2,00 Eur 5 000 50,00 Eur 

 
Laimintys deriniai:  
 
Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis „Arklys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 
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4x simbolis „Arklys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Arklys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Bizonas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Bizonas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Bizonas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Dramblys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Dramblys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Damblys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Raganosis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Raganosis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Raganosis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Antilopė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Antilopė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Antilopė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

4x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

4x simbolis „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

4x simbolis „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

4x simbolis „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

4x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

3x simbolis „Scatter Premija“ („Scatter Bonus“)  8 papildomi sukimai 

3x simbolis „Scatter Bonus“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 ir 8 papildomi 
sukimai. Papildomų sukimų metu, simbolis 
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„Wild“ atsiranda ir yra laikomas trečiojo būgno 
vidurinėje pozicijoje iki kol bus išnaudoti papildomi 
sukimai. 

Simbolis „Wild Pinigų Panika“ („Wild Cash 
Stampede“)  

 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter 
Premija“ („Scatter Bonus“) padėdamas lošėjui 
sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 
Simbolis „Wild Pinigų Panika“ („Wild Cash 
Stampede“) gali atsirasti tik trečiame būgne. 

2x bet koks gyvūno simbolis ir simbolis „Wild Pinigų 
Panika“ („Wild Cash Stampede“)  

 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x10 ir 5 papildomi 
persukimai („re- spins). Vykstant papildomiems 
persukimams, yra išlaikomas laimėtas derinys ir 
lošėjui suteikiama galimybė pasididinti savo 
laimėjimą, jeigu persukimo metu jo laimintis derinys 
pasipildys atitinkamais simboliais.  

 
• Simbolis „Scatter Premija“ („Scatter Bonus“) ir simbolis „Wild Pinigų Panika“ („Wild Cash 

Stampede“) gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose. 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 
teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą 
gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 
sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas 
dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 
neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą 
(-us) simbolių derinį (-ius).  

 
3. Dvigubas žaidimas – Super statymas („Double Play SuperBet“) 

 
• Dvigubas žaidimas – Super statymas yra 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra surinkti laimintį 

derinį. Lošimas turi papildomas funkcijas „Dvigubas žaidimas“ („Doubleplay“) ir „Super 
statymas“ („Super Bet“). 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 
„Scatter Dvigubas Žaidimas Super Statymas“ („Scatter DoublePlay SuperBet“), už kuriuos laimėjimai 
išmokami bet kuria eilės tvarka.  

• Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - 600EUR 
(šeši šimtai eurų). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti 
(„Spin“ (Sukti)). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomas lošimo funkcijas „Dvigubas 
žaidimas“ ir/arba „Super statymas“.   

• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 
(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  
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Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,25 Eur 

0,02 Eur 0,50 Eur 

0,05 Eur 1,25 Eur 

0,10 Eur 2,50 Eur 

0,20 Eur 5,00 Eur 

0,25 Eur 6,25 Eur 

0,50 Eur 12,50 Eur 

1,00 Eur 25,00 Eur 

2,00 Eur 50,00 Eur 

 
• Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Dvigubas žaidimas x6“ („DoublePlay x6“), galutinė 

statymo suma („Total Bet“) dauginama iš dviejų. 
• Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Dvigubas žaidimas x9“ (DoublePlay x9“), galutinė 

statymo suma („Total Bet“) dauginama iš trijų. 
• Pasirinkus papildomą funkciją „Super statymas x3“(„Super Bet x3“), galutinė statymo suma („Total 

Bet“) dauginama iš dviejų. 
• Pasirinkus papildomą funkciją „Super statymas x5“ („Super Bet x5“), galutinė statymo suma („Total 

Bet“) dauginama iš trijų. 
• Pasirinkus papildomas funkcijas „Super statymas x3“ ir „Dvigubas statymas x5“ galutinė statymo suma 

(„Total Bet“) dauginama iš 4. 
• Pasirinkus papildomą funkcijas „Super statymas x3“ ir „Dvigubas statymas x9“ galutinė statymo suma 

(„Total Bet“) dauginama iš 6. 
• Pasirinkus papildomas funkcijas „Super statymas x5“ ir „Dvigubas statymas x6“ galutinė statymo suma 

(„Total Bet“) dauginama iš 8. 
• Pasirinkus papildomas funkcijas „Super statymas x5“ ir „Dvigubas statymas x9“ galutinė statymo suma 

(„Total Bet“) dauginama iš 12. 
• Papildoma funkcija „Dvigubas žaidimas“ („DoublePlay“) – padidina simbolio „Wild“ vertę ir taip 

suteikia lošėjui galimybę laimėti didesnę pinigų sumą: 
• Papildoma funkcija „Dvigubas žaidimas x6“ („DoublePlay x6“) - padidina simbolių 

„Wild“ kombinacijos vertę ir padaugina laimėjimą iš 6, o papildomuose sukimuose padaugina 
laimėjimą iš 12. 

• Papildoma funkcija „Dvigubas žaidimas x9“ („DoublePlay x9“)- padidina simbolių 
„Wild“ kombinacijos vertę ir padaugina laimėjimą iš 9, o papildomuose sukimuose padaugina 
laimėjimą iš 18. 

• Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) - padidina simbolio „Wild“ išsukimo galimybę: 
3.5.1. Papildoma funkcija „Super statymas x3“ („Super Bet x3“) padidina simbolio „Wild“ išsukimo 
tikimybę antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose. 

• Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) padidina simbolio „Wild“ išsukimo 
tikimybę visuose penkiuose būgnuose. 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis „Deimantas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Deimantas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Deimantas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis „Deimantas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „7“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „7“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „7“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

2x simbolis „7“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Varpelis“ arba „Žvaigždė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Varpelis“ arba „Žvaigždė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Varpelis“ arba „Žvaigždė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Širdys“, „Vynai“, „Būgnai“, 
„Kryžiai“ arba „Didieji vynai“  

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Širdys“, „Vynai“, „Būgnai“, 
„Kryžiai“ arba „Didieji vynai“  

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Širdys“, „Vynai“, „Būgnai“, 
„Kryžiai“ arba „Didieji vynai“  

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Braškė“ arba „Citrina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

4x simbolis „Braškė“ arba „Citrina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

3x simbolis „Braškė“ arba „Citrina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Slyva“ arba „Vyšnia“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 
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4x simbolis „Slyva“ arba „Vyšnia“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „Slyva“ arba „Vyšnia“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Scatter Dvigubas Žaidimas Super 
Statymas“ („Scatter DoublePlay SuperBet“)  

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2500 ir 15 papildomų 
sukimų 

4x simbolis „Scatter Dvigubas Žaidimas Super 
Statymas“ („Scatter DoublePlay SuperBet“)  

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 ir 15 papildomų 
sukimų 

3x simbolis „Scatter Dvigubas Žaidimas Super 
Statymas“ („Scatter DoublePlay SuperBet“)  

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 ir 15 papildomų 
sukimų 

2x simbolis „Scatter Dvigubas Žaidimas Super 
Statymas“ („Scatter DoublePlay SuperBet“) 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

Simbolis „Wild“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 
Dvigubas Žaidimas Super Statymas“ („Scatter 
DoublePlay SuperBet“), padėdamas lošėjui sudaryti 
vieną ar kelis derinius paminėtus aukščiau. 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 
teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą 
gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 
sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas 
dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 
neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą 
(-us) simbolių derinį (-ius).  

 
4. Laiminčios lapės („Foxin Wins“) 

 
• Laiminčios lapės – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi 

papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“). 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter Puodynė“ („Scatter Pot“), už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - €100 (vienas 

šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti 

(„Spin“ (Sukti)) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“. Lošimas 
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visada 
• lošiamas 25 linijomis. 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). 
 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,25 Eur 

0,02 Eur 0,50 Eur 

0,05 Eur 1,25 Eur 

0,10 Eur 2,50 Eur 

0,20 Eur 5,00 Eur 

0,25 Eur 6,25 Eur 

0,50 Eur 12,50 Eur 

1,00 Eur 25,00 Eur 

2,00 Eur 50,00 Eur 

 
• Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Super statymas x1“, galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymą („Bet“ (Statymas)) dauginant iš 35. 
• Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Super statymas x2“, galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymą („Bet“ (Statymas)) dauginant iš 50.  
• Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) padidina simbolio „Lapiukai“ („Fox Pup“) 

išsukimo galimybę: 
• Papildoma funkcija „Super statymas x1“ („Super Bet x1“) padidina simbolio „Lapiukai“ („Fox 

Pup“) išsukimo tikimybę antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.  
• Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) padidina simbolio „Lapiukai“ („Fox 

Pup“) išsukimo tikimybę visuose penkiuose būgnuose. 
• Simbolis „Lapiukai“ („Fox Pup“) bet kurio lošimo metu gali pavirsti simboliu „Wild Lapė“ ir taip 

padidinti tikimybę lošėjui sudaryti laimintį derinį.  
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai:  
 
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis „Lapės automobilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Lapės automobilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 300 

3x simbolis „Lapės automobilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis „Lapės automobilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „Namas“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Namas“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

3x simbolis „Namas“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Namas“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Pinigai“ arba „Stiklo rutulys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Pinigai“ arba „Stiklo rutulys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Pinigai“ arba „Stiklo rutulys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 
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5x simbolis „Wild Lapė“ („Wild Fox“) Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2000 

4x simbolis „Wild Lapė“ („Wild Fox“) Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

3x simbolis „Wild Lapė“ („Wild Fox“) Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

2x simbolis „Wild Lapė“ („Wild Fox“) Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

Simbolis „Wild Lapė“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 
Puodynė“ („Scatter Pot“), padėdamas lošėjui sudaryti 
vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Scatter Pot“ Galutinis statymas („Total Bet“) (be „Super 
statymo“ sumos) x 100 ir 10 papildomų sukimų. 

4x simbolis „Scatter Pot“ Galutinis statymas („Total Bet“) (be „Super 
statymo“ sumos) x 15 ir 10 papildomų sukimų.  

3x simbolis „Scatter Pot“ Galutinis statymas („Total Bet“) (be „Super 
statymo“ sumos) x 5 ir 10 papildomų sukimų. 

2x simbolis „Scatter Pot“ Galutinis statymas („Total Bet“) (be „Super 
statymo“ sumos) x 1.  

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 
teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą 
gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 
sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas 
dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 
neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą 
(-us) simbolių derinį (-ius).  

 
5. Pašėlusi gorila („Gorilla Go Wild“) 

 
• Pašėlusi gorila – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi 

papildomas funkcijas „Hario premijinis lošimas“ („Gary‘s bonus time“), „Haris valgo 
bananus“ („Garyy goes bananas“), „Hario ir gorilų papildomų funkcijų karalystė“ („Gary the gorilla‘s 
feature  

• kingdom“), „Visada laimimi gorilų sukimai“ („Gorillionaire win spins feature“), „Palikti „Wild Mėlyna 
gorila“ simbolius („Stay wild feature“). „Mega gorilų daugiklis“ („Mega-rilla multiplier feature“) ir 
„Daugiau simbolių „Wild Mėlyna gorila“ („More Wilds feature“).  

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 
„Scatter Šventykla“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 

• Minimali statymo suma – €0,30 (trisdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €60 (šešiasdešimt 
eurų).  

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą, ir paspausti mygtuką Žaisti 
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(„Spin“ (Sukti)) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“. Lošimui 
naudojamos monetos („Coins“ (Monetos)), kurių 1 (vienos) monetos („Coin“) vertė yra 0,01 EUR 
(vienas euro centas). 

• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus monetų („Coins“ (Monetos)) skaičių iš statymo 
sumos („Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).   

 
Statymas („Bet“ (Statymas)) Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

0,01 Eur 0,30 Eur 

0,02 Eur 0,60 Eur 

0,05 Eur 1,50 Eur 

0,10 Eur 3,00 Eur 

0,20 Eur 6,00 Eur 

0,25 Eur 7,50 Eur 

0,50 Eur 15,00 Eur 

1,00 Eur 30,00 Eur 

2,00 Eur 60,00 Eur 

 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis „Auksinė gorila“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Auksinė gorila“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

3x simbolis „Auksinė gorila“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Auksinė gorila“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Beždžionėlė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 
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4x simbolis „Beždžionėlė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Beždžionėlė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Lemūras“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Lemūras“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Lemūras“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Wild Mėlyna gorila“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1500 

4x simbolis „Wild Mėlyna gorila“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

3x simbolis „Wild Mėlyna gorila“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Wild Mėlyna gorila“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild Mėlyna gorila“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 
Šventykla“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau 

5x simbolis „Scatter Šventykla“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2500 

4x simbolis „Scatter Šventykla“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

3x simbolis „Scatter Šventykla“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 125 

2x simbolis „Scatter Šventykla“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
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bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 
teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą 
gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 
sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas 
dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 
neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą 
(-us) simbolių derinį (-ius). 

• Hario premijinis lošimas („Gary‘s bonus time“) yra papildomo laimėjimo funkcija. Bet kurio sukimo 
metu, lošėjas atsitiktinai gali laimėti Statymo sumą („Bet“ (Statymas)) padaugintą iš 50, 100, 150, 300, 
1000, arba gali laimėti pasirinkimą lošti papildomoje funkcijoje, aprašytoje 5.9. papunktyje. 

• „Hario valgo bananus“ („Gary goes bananas“) yra papildomo laimėjimo funkcija. Bet kurio sukimo 
metu, Hariui suvalgius bananą yra padidinama tikimybė laimėti Hario premijinį lošimą („Gary‘s bonus 
time“). 

• „Hario ir gorilų papildomų funkcijų karalystė“ („Gary the gorilla‘s feature kingdom“) yra papildomo 
laimėjimo funkcija. Išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter Šventykla“, lošėjui suteikiama viena iš 
žemiau aprašytų funkcijų. 

• „Visada laimimi gorilų sukimai“ („Gorillionaire win spins feature“): 
o Lošėjui suteikiami 10 sukimų, kuriuose visada bus bent viena laiminti kombinacija. Visi laimėjimai 

dvigubinami. 
• „Palikti „Wild Mėlyna gorila“ simbolius“ („Stay wild feature“): 

o Dalyvaujant lošime 5 arba daugiau kartų ir išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter Šventykla“ lošėjui 
suteikiama 10 papildomų sukimų, kuriuose išsukus simbolį ar simbolius „Wild Mėlyna gorila“, jie pasiliks 
išsukti ir taip suteiks galimybę lošėjui pasididinti laimėjimą. 

• „Mega gorilų daugiklis“ („Mega-rilla multiplier feature“): 
o Dalyvaujant lošime 10 arba daugiau kartų ir išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter Šventykla“ lošėjui 

suteikiama 10 papildomų sukimų, kuriuose lošėjas gali pasididinti laimėjimą iki 10 kartų. 
o Kiekvieną kartą šiuose papildomuose sukimuose išsukus simbolį „Scatter Šventykla“ daugiklis didėja vienu 

kartu. 
• „Daugiau simboliu „Wild Mėlyna gorila“ („More Wilds feature“): 

o Dalyvaujant lošime 15 arba daugiau kartų ir išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter Šventykla“ lošėjui 
suteikiama 10 papildomų sukimų, kuriuose išsukta bet kuri trijų simbolių kombinacija gali pavirsti į simbolius 
„Wild Mėlyna gorila“ ir taip suteiks galimybę lošėjui pasididinti laimėjimą. 

o Visi papildomi sukimai lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie buvo pasirinkti pagrindiniame 
sukime, lėmusiame papildomą sukimą.  
 

6. Airiškos akys 2 („Irish Eyes 2“) 
 

• Airiškos akys 2 – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter Puodynė“ („Scatter Pot“), už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – €0,01 (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - €50 (penkiasdešimt 

eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 25 lošimo linijų („Lines“)ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai:  
 
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis „Karūna“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1500 

4x simbolis „Karūna“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

3x simbolis „Karūna“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 60 

2x simbolis „Karūna“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Skrybėlė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 750 

4x simbolis „Skrybėlė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

3x simbolis „Skrybėlė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Skrybėlė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 4 

5x simbolis „Pypkė“ arba „Dobilas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 400 

4x simbolis „Pypkė“ arba „Dobilas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Pypkė“ arba „Dobilas“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 
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5x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5000 

4x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

3x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

2x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

1x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

Simbolis „Wild Girl“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter 
Puodynė“ („Scatter Pot“), padėdamas lošėjui sudaryti 
vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Scatter Pot“ Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 100 ir 20 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose trigubinami. Visi papildomi sukimai 
lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie 
buvo pasirinkti pagrindiniame sukime, lėmusiame 
papildomą sukimą.  

4x simbolis „Scatter Pot“ Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 15 ir 15 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose trigubinami. Visi papildomi sukimai 
lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie 
buvo pasirinkti pagrindiniame sukime, lėmusiame 
papildomą sukimą.  

3x simbolis „Scatter Pot“ Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 4 ir 10 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose trigubinami. Visi papildomi sukimai 
lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie 
buvo pasirinkti pagrindiniame sukime, lėmusiame 
papildomą sukimą.  

2x simbolis „Scatter Pot“ Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 2  

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 
teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą 
gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 
sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas 
dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 
neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą 
(-us) simbolių derinį (-ius). 

  
7. Medūza 2 („Medusa 2“) 

 



	

	

	

33	

• Medūza 2 – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi papildomą 
lošimą („Game feature“). 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 
„Scatter Medusa II“ už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  

• Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - €50 
(penkiasdešimt eurų).  

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti 
(„Spin“ (Sukti)). Lošime visada lošiama 25 linijomis. 

• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus monetų („Coins“ (Monetos)) skaičių iš statymo 
sumos („Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis 
statymas).   

 
Statymas („Bet“ (Statymas)) Galutinė statymo suma („Total Bet“) 

0,01 Eur 0,25 Eur 

0,02 Eur 0,50 Eur 

0,05 Eur 1,25 Eur 

0,10 Eur 2,50 Eur 

0,20 Eur 5,00 Eur 

0,25 Eur 6,25 Eur 

0,50 Eur 12,50 Eur 

1,00 Eur 25,00 Eur 

2,00 Eur 50,00 Eur 

 
Laimintys deriniai:  
 
Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Žalia gyvatė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 400 

4x simbolis „Žalia gyvatė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Žalia gyvatė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Auksinės gyvatės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 300 

4x simbolis „Auksinės gyvatės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Auksinės gyvatės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Statula“ arba „Strėlės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Statula“ arba „Strėlės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Statula“ arba „Strėlės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Apyrankė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Apyrankė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 
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3x simbolis „Apyrankė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „A“, „K“, „Q“, „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

4x simbolis „A“, „K“, „Q“, „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „A“, „K“, „Q“, „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Veidas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Veidas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Veidas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

Simbolis „Veidas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scater 
Medusa II“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Scatter Medusa II“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 ir 10 papildomų 
sukimų. Papildomus sukimus galima laimėti ne 
daugiau nei 5 kartus vieno lošimo metu. Bet kurio 
papildomo sukimo metu, antras, trečias ir ketvirtas 
būgnai arba atsitiktinai visi penki būgnai gali 
užsirakinti ir sukti būgnus tol, kol visi simboliai bus 
vienodi, taip lošėjui suteikdami galimybę pasididinti 
laimėjimą. 

4x simbolis „Scatter Medusa II“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 125 ir 10 papildomų 
sukimų. Papildomus sukimus galima laimėti ne 
daugiau nei 5 kartus vieno lošimo metu. Bet kurio 
papildomo sukimo metu, antras, trečias ir ketvirtas 
būgnai arba atsitiktinai visi penki būgnai gali 
užsirakinti ir sukti būgnus tol, kol visi simboliai bus 
vienodi, taip lošėjui suteikdami galimybę pasididinti 
laimėjimą. 

3x simbolis „Scatter Medusa II“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 ir 10 papildomų 
sukimų. Papildomus sukimus galima laimėti ne 
daugiau nei 5 kartus vieno lošimo metu. Bet kurio 
papildomo sukimo metu, antras, trečias ir ketvirtas 
būgnai arba atsitiktinai visi penki būgnai gali 
užsirakinti ir sukti būgnus tol, kol visi simboliai bus 
vienodi, taip lošėjui suteikdami galimybę pasididinti 
laimėjimą. 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 
teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą 
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gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 
sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas 
dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 
neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą 
(-us) simbolių derinį (-ius).  

 
8. Panelė Midas („Miss Midas“) 

 
• Panelė Midas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi 

papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“) bei papildomą „Panelės Midas 
prisilietimo“ galimybę. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 
„Scatter Pilis“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  

• Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - €100 (vienas 
šimtas eurų).  

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti 
(„Spin“ (Sukti)) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“. Lošime 
visada lošiama 25 linijomis. 

• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumą 
(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  

 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,25 Eur 

0,02 Eur 0,50 Eur 

0,05 Eur 1,25 Eur 

0,10 Eur 2,50 Eur 

0,20 Eur 5,00 Eur 

0,25 Eur 6,25 Eur 

0,50 Eur 12,50 Eur 

1,00 Eur 25,00 Eur 

2,00 Eur 50,00 Eur 

 
• Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Super statymas x1“, galutinė statymo suma („Total Bet“) 

apskaičiuojama Statymo („Bet“ (Statymas)) sumą dauginant iš 35. 
• Pasirinkus neprivalomą papildomą funkciją „Super statymas x2“, galutinė statymo suma („Total 

Bet“ apskaičiuojama Statymo („Bet“ (Statymas)) sumą dauginant iš 50.  
• Galimybė „Panelės Midas prisilietimas“ atsitiktinai gali pakeisti simbolius „Povas“ ir „Sostas“ į 

simbolį „Wild Panelė Midas“. 
• Papildoma funkcija „Super statymas x1“ („Super Bet x1“) padidina „Panelės Midas 

prisilietimas“ galimybes ir atsitiktinai gali pakeisti simbolius „Sostas“, „Povas“ ir „Vaisiai“ į simbolį 
„Wild Panelė Midas“.  

• Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) padidina „Panelės Midas 
prisilietimas“ galimybes ir atsitiktinai gali pakeisti simbolius „Sostas“, „Povas“, „Rožė“ ir „Vaisiai“ į 
simbolį „Wild Panelė Midas“.  
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• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 

 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Povas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 400 

4x simbolis „Povas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

3x simbolis „Povas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

2x simbolis „Povas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Sostas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 300 

4x simbolis „Sostas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 125 

3x simbolis „Sostas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis „Sostas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Vaisiai“ arba „Rožė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Vaisiai“ arba „Rožė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Vaisiai“ arba „Rožė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 35 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 7 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 
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3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Wild Panelė Midas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Wild Panelė Midas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

3x simbolis „Wild Panelė Midas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

2x simbolis „Wild Panelė Midas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild Panelė Midas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
Pilis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Scatter Pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2500 ir 25 papildomi 
sukimai. 

4x simbolis „Scatter Pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 375 ir 20 papildomų 
sukimų. 

3x simbolis „Scatter Pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 ir 15 papildomų 
sukimų. 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 
teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą 
gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 
sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas 
dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 
neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą 
(-us) simbolių derinį (-ius).  

 
9. Pelėdos akys („Owl Eyes“) 

 
• Pelėdos akys – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter Mėnulis“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – €0,10 (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €100 (vienas šimtas 

eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 50 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš 

statymo sumos („Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis 
statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“). 
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Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis „Medis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Medis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Medis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Barsukas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 800 

4x simbolis „Barsukas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 60 

3x simbolis „Barsukas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Musmirė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 600 

4x simbolis „Musmirė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Musmirė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Austrė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Austrė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 

3x simbolis „Austrė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 
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4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild Pelėda“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
Mėnulis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjimas 
dvigubinamas. Simboliai „Wild Pelėda“ gali atsirasti 
tik antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose. 

5x simbolis „Scatter Mėnulis“ Galutinis statymas x 100 ir 5 papildomi sukimai. 

4x simbolis „Scatter Mėnulis“ Galutinis statymas x 20 ir 5 papildomi sukimai. 

3x simbolis „Scatter Mėnulis“ Galutinis statymas x 5 ir 5 papildomi sukimai. 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 
teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą 
gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 
sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas 
dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 
neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą 
(-us) simbolių derinį (-ius).  

 
10. Burtininkė („Spin Sorceress“) 

 
• Burtininkė – 5 būgnų, 243 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi 

papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“). 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter Sagė“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
• Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - €1000 

(vienas tūkstantis eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti 

(„Spin“ (Sukti)) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“. Lošimas 
visada 

• lošiamas 25 linijomis.  
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus monetų („Coins“ (Monetos)) skaičių iš statymo 

sumos („Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis 
statymas).   

 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,25 Eur 

0,02 Eur 0,50 Eur 
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0,05 Eur 1,25 Eur 

0,10 Eur 2,50 Eur 

0,20 Eur 5,00 Eur 

0,25 Eur 6,25 Eur 

0,50 Eur 12,50 Eur 

1,00 Eur 25,00 Eur 

2,00 Eur 50,00 Eur 

 
• Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 

laimėjimą nuo 2 iki 50 kartų, jeigu laiminčiame derinyje atsivers simbolis „Wild“. Laimėjimo daugiklis 
parenkamas atsitiktinai ir matomas lošimo ciklo metu: 

• Papildoma funkcija „Super statymas x1“ („Super Bet x1“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 
laimėjimą 2, 3 arba 5 kartais. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo 
(„Bet“ (Statymas)) sumą dauginant iš 50.  

• Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“)suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 
laimėjimą 5, 8 arba 12 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo 
(„Bet“ (Statymas)) sumą dauginant iš 125. 

• Papildoma funkcija „Super statymas x3“ („Super Bet x3“)suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 
laimėjimą 10, 15 arba 20 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo 
(„Bet“ (Statymas)) sumą dauginant iš 200. 

• Papildoma funkcija „Super statymas x4“ („Super Bet x4“)suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 
laimėjimą 15, 20 arba 25 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo 
(„Bet“ (Statymas)) sumą dauginant iš 300. 

• Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 
laimėjimą 20, 30 arba 50 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo 
(„Bet“ (Statymas)) sumą dauginant iš 500. 

Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Vilkas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Vilkas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Vilkas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Vilkas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Burtai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Burtai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

3x simbolis „Burtai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Skeptras“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

3x simbolis „Skeptras“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Skeptras“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Lotoso žiedas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 
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3x simbolis „Lotoso žiedas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Lotoso žiedas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „A“, „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „A“, „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „A“, „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „J“, „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

4x simbolis „J“, „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „J“, „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 
Sagė“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. Jeigu pasirinkta 
funkcija „Super statymas“, laimėjimai atitinkamai 
dauginami. Simboliai gali atsirasti antrame, trečiame 
ir ketvirtame būgnuose.  

5x simbolis „Scatter Sagė“ Galutinis statymas („Total Bet“) x 50 ir 10 
papildomų sukimų. 

4x simbolis „Scatter Sagė“ Galutinis statymas („Total Bet“) x 10 ir 10 
papildomų sukimų. 

3x simbolis „Scatter Sagė“ Galutinis statymas („Total Bet“) x 2 ir 10 papildomų 
sukimų.  

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 
teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą 
gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 
sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas 
dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 
neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą 
(-us) simbolių derinį (-ius). 

 
11. Žvaigždžių manija („Starmania“) 

 
• Žvaigždžių manija – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter Bonus“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – €0,10 (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €20 (dvidešimt eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti 
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(„Spin“ (Sukti)). Lošimas visada lošiamas 10 linijų.  
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  
 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,10 Eur 

0,02 Eur 0,20 Eur 

0,05 Eur 0,50 Eur 

0,10 Eur 1,00 Eur 

0,20 Eur 2,00 Eur 

0,25 Eur 2,50 Eur 

0,50 Eur 5,00 Eur 

1,00 Eur 10,00 Eur 

2,00 Eur 20,00 Eur 

 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis  
Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis  
Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis  
Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis  
Statymas („Bet“ (Statymas)) x 4 

5x simbolis  
Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis  
Statymas („Bet“ (Statymas)) x 60 
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3x simbolis  
Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis  arba  
Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

4x simbolis  arba  
Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis  arba  
Statymas („Bet“ (Statymas)) x 8 

5x simbolis    , arba  
Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

4x simbolis    , arba  
Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis    , arba  
Statymas („Bet“ (Statymas)) x 4 

Simbolis „Wild“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
Bonus“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. Simbolis „Wild“ gali 
atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame 
būgnuose.  

5x simbolis „Scater Bonus“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 ir 10 papildomų 
sukimų. Simbolis gali atsirasti visuose būgnuose. 

4x simbolis „Scater Bonus“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 ir 10 papildomų 
sukimų. Simbolis gali atsirasti visuose būgnuose. 

3x simbolis „Scater Bonus“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 ir 10 papildomų 
sukimų. Simbolis gali atsirasti visuose būgnuose. 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 
teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą 
gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 
sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas 
dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 
neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą 
(-us) simbolių derinį (-ius).  

 
12. Merlino milijonai – superstatymas („Merlin‘s Millions SuperBet“) 

 
• Merlino milijonai – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi 

papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“). 
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• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 
„Scatter Dangaus šviesulys“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 

• Minimali statymo suma – €0,50 (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €70 
(septyniasdešimt eurų). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti 
(„Spin“ (Sukti)) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“. Lošimas 
visada 

• lošiamas 50 linijų. 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  
 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,50 Eur 

0,02 Eur 1,00 Eur 

0,05 Eur 2,50 Eur 

0,10 Eur 5,00 Eur 

0,20 Eur 10,00 Eur 

 
• Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 

laimėjimą nuo 2 iki 10 kartų, jeigu laiminčiame derinyje atsivers simbolis „Wild Merlinas“:  
• Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 

laimėjimą 2 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“ (Statymas)) 
sumą dauginant iš 100. 

• Papildoma funkcija „Super statymas x4“ („Super Bet x4“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 
laimėjimą 4 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“ (Statymas)) 
sumą dauginant iš 150.  

• Papildoma funkcija „Super statymas x6“ („Super Bet x6“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 
laimėjimą 6 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“ (Statymas)) 
sumą dauginant iš 250. 

• Papildoma funkcija „Super statymas x8“ („Super Bet x8“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 
laimėjimą 8 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“ (Statymas)) 
sumą dauginant iš 300.  

• Papildoma funkcija „Super statymas x10“ („Super Bet x10“ )suteikia lošėjui galimybę pasididinti 
savo laimėjimą 10 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo 
(„Bet“ (Statymas)) sumą dauginant iš 350. 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai:  
 
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis „Knyga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Knyga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Knyga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Skeptras“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 300 

4x simbolis „Skeptras“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Skeptras“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Eliksyras“ arba „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Eliksyras“ arba „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Eliksyras“ arba „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

4x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

4x simbolis „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 
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Simbolis „Wild Merlinas“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
Dangaus šviesulys“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną 
ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Simboliai gali 
atsirasti antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose. 

3x simbolis „Scatter Dangaus šviesulys“ Galutinis statymas (be „Super statymo“ sumos) x 2 ir 
5 papildomi sukimai. 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 
teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą 
gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 
sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas 
dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 
neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą 
(-us) simbolių derinį (-ius).  

 
13. Pikta beždžionė („Mad Mad Monkey“) 

 
• Pikta beždžionė – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter Pikta Beždžionė“ („Scatter Mad mad monkey“), už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria 
eilės tvarka. 

• Minimali statymo suma – €0,01 (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - €10 (dešimt eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 50 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

5x simbolis „Bananas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Bananas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Bananas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 24 

2x simbolis „Bananas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 4 

5x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 24 

5x simbolis „Gyvatė“ arba „Kokosai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 400 

4x simbolis „Gyvatė“ arba „Kokosai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 

3x simbolis „Gyvatė“ arba „Kokosai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Riešutai“ arba „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 300 

4x simbolis „Riešutai“ arba „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „Riešutai“ arba „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 24 

3x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 8 

5x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 6 



	

	

	

48	

Simbolis „Beždžionė“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
Pikta Beždžionė“ („Scatter Mad mad monkey“), 
padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus aukščiau. Laimėjimas dvigubinamas. 
Simboliai gali atsirasti tik antrame, trečiame ir 
ketvirtame būgnuose. 

5x simbolis „Scatter Pikta Beždžionė“ („Scatter Mad 
mad monkey“) 

Galutinis statymas x 400 ir 10 papildomų sukimų. 

4x simbolis „Scatter Pikta Beždžionė“ („Scatter Mad 
mad monkey“) 

Galutinis statymas x 30 ir 10 papildomų sukimų. 

3x simbolis „Scatter Pikta Beždžionė“ („Scatter Mad 
mad monkey“) 

Galutinis statymas x 4 ir 10 papildomų sukimų. 

2x simbolis „Scatter Pikta Beždžionė“ („Scatter Mad 
mad monkey“) 

Galutinis statymas x 2. 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 
teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą 
gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 
sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas 
dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 
neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą 
(-us) simbolių derinį (-ius).  

 
14. Ruletės meistras („Roulette master“) 

 
• Ruletės meistras yra lošimas, kurio tikslas – atspėti, kurioje vietoje sustos kamuoliukas, riedantis ant 

besisukančio rato (ruletės). Rate yra 37 skyreliai, sunumeruoti nuo 0 iki 36 imtinai. Kiekvienam 
skaičiui priskiriama raudona arba juoda spalva, išskyrus 0, kuris pažymėtas žalia spalva. 

• Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių vertė nurodyta ant kiekvieno iš jų. Minimali statymo suma - 
€0,01 (vienas euro centas), maksimali statymo suma - €1000 (vienas tūkstantis eurų).  

• Lošėjas atlieka statymus spustelėdamas ant pagrindinės ar/ ir papildomos lentelės pasirinktoje (-ose) 
vietoje (-ose). 

• Pagrindinėje statymų lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, bei šansai (kolonos, tuzinai, 
raudona ir juoda, lyginis ir nelyginis, maži skaičiai (1-18) ir dideli skaičiai (19-36)).  

• Papildomoje lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, kurie išdėstyti ovalo forma tokia pačia seka 
kaip ir ant ruletės rato ir padalyti į 3 sektorius: „Kaimynai“ („Voisins“), „Našlaičiai“ („Orphelins“), 
„Eilė 5/8“ („Tiers“).  

• Pagrindinėje lentelėje lošėjas gali pasirinkti statyti ant vieno ar kelių skaičių, spalvos, lyginių arba 
nelyginių skaičių, ar ant skaičių grupių: 

o Vienas skaičius („Straight up“) – statoma tiesiai ant vieno iš skaičių; 
o Skaičių pora („Split“) – statoma ant linijos tarp dviejų bet kurių skaičių;  
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o Trys skaičiai („Street“) – statoma ant trijų skaičių, esančių viename lentelės vertikaliame stulpelyje; 14.5.4. 
Trijulė („Trio“) – statoma ant susikertančios linijos tarp 0, 1 ir 2 arba 0, 2 ir 3; 

o Kampas („Corner“) – statoma toje vietoje, kurioje susikerta 4 skaičiai; 
o Keturi skaičiai („Four bet“) – statoma ant linijos, apimančios skaičius 0, 1, 2 ir 3;  
o Šeši skaičiai („Six line“) – statoma ant horizontalios linijos pabaigos tarp dviejų gretimų būgnų; 14.5.8. Kolona 

(„Column“) – statoma ant lentelės dešinėje pusėje esančio laukelio, pažymėto „2-1“ ir žyminčio vieną iš trijų 
horizontalių lentelės eilių (12 skaičių). Tokiu atveju, statymas atliekamas ant visų 12 skaičių esančių vienoje 
eilutėje, išskyrus 0.  

o Tuzinas („Dozen“) – statoma ant vieno iš trijų laukelių, pažymėtų „1st 12“, „2nd 12“ ir „3rd 12“, kurie 
atitinkamai apima dvylika skaičių. 

o Maži/ dideli skaičiai („1-18“ ir „19-36“) – statoma ant laukelio, pažymėto skaičiais „1-18“ arba „19- 36“, kurių 
kiekvienas atitinkamai apima 18 skaičių.  

o Raudona/ juoda („Red/Black“) – statoma ant laukelio, pažymėto raudona arba juoda spalva. Šis statymas apima 
visus skaičius, kurie atitinkamai yra raudonos arba juodos spalvos. 

o Lyginis/ nelyginis („Even/Odd“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Even“, apimančio visus lyginius skaičius 
arba ant laukelio, pažymėto „Odd“, apimančio visus nelyginius skaičius.  

• Pagrindinių statymų laimėjimas nustatomas pagal lošėjo atlikto statymo sumą ir nustatytą laimėjimo 
santykį:  

 
Statymas  Laimėjimo santykis Minimali statymo suma Maksimali statymo suma 

Vienas skaičius 
(„Straightup“)  

35:1 0,01 250 

Skaičių pora („Split“) 17:1 0,05 500 

Trys skaičiai („Street“) 11:1 0,10 750 

Trijulė („Trio“) 11:1 0,10 750 

Kampas („Corner“) 8:1 0,20 1000 

Keturi skaičiai („Four 
bet“)  

8:1 0,20 1000 

Šeši skaičiai („Six line“) 5:1 0,25 1000 

Kolona („Column“) 2:1 0,50 1000 

Tuzinas („Dozen“) 2:1 0,50 1000 

Maži/ dideli skaičiai 
(„Low/ High“) 

1:1 1 1000 

Raudonas/ juodas 
(„Red/Black“) 

1:1 1 1000 

Lyginis/nelyginis 
(„Even/Odd“) 

1:1 1 1000 

 
• Papildomoje lentelėje lošėjas gali atlikti šiuos statymus: 

o „Kaimynai“ („Voisins“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Voisins“, kuris apima skaičius 22, 18, 29, 7, 28, 12, 
35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Tai 16 skaičių ir „0”, išsidėsčiusių ant ruletės rato vienas šalia kito. 

o „Eilė 5/8“ („Tiers“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Tiers“, kuris apima skaičius 27, 13, 36, 11, 
30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33. Tai 12 skaičių, išsidėsčiusių ant ruletės rato vienas paskui kitą. 
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o „Našlaičiai“ („Orphelins“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Orphelins“, kuris apima skaičius 17, 
34, 6, 1, 20, 14, 31, 9. Tai 8 skaičiai, esantys tarp „Našlaičių“ („Voisins”) ir„Eilė 5/8“(„Tiers”).  

o Raudonų skaičių pora („Red splits“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Red splits“, kuris apima raudonų 
skaičių, esančių vienas šalia kito pagrindinėje lentelėje, poras. Tai skaičiai 9, 12, 16, 18, 19, 21, 27, 30. 

o Juodų skaičių pora („Black splits“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Black splits“, kuris apima 
juodų skaičių, esančių vienas šalia kito pagrindinėje lentelėje, poras. Tai skaičiai 8, 10, 11, 13, 17, 20, 26, 28, 
29, 31. 

o Lošėjas taip pat gali atlikti specialiuosius statymus, kurių pasirinkimą galima rasti paspaudus ant ekrano 
dešinėje pusėje esančio mygtuko „Special“: 

o Nulinis žaidimas („Zero game“) – statymas apima skaičių 0 ir šešis greta jo esančius kitus skaičius: 15, 32, 26, 
3, 35, 12.  

o Galutinis skaičius („Finale plein“) – galima pasirinkti skaičių nuo 0 iki 9 ir vienu metu atlikti statymą ant kelių 
nurodytų skaičių:  
 
Pasirinkimas Atliekamas statymas 

0 0, 10, 20, 30 

1 1, 11, 21, 31 

2 2, 12, 22, 32 

3 3, 13, 23, 33 

4 4, 14, 24, 34 

5 5, 15, 25, 35 

6 6, 16, 26, 36 

7 7, 17, 27 

8 8, 18, 28 

9 9, 19, 29 

 
(„Finale cheval plein“) – galima pasirinkti skaičių poras nuo 0/1 iki 9/10 ir vienu metu atlikti statymą ant kelių 
nurodytų skaičių:  
 
Pasirinkimas Atliekamas statymas 

0/1 0, 1, 10, 11, 20, 21, 30, 31 

1/2 1, 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32 

2/3 2, 3, 12, 13, 22, 23, 32, 33 

3/4 3, 4, 13, 14, 23, 24, 33, 34 

4/5 4, 2, 14, 15, 24, 25, 34, 35 

5/6 5, 6, 15, 16, 25, 26, 35, 36 

6/7 6,7,16,17,26,27,36 

7/8 7, 8,17,18, 27, 28 
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8/9 8, 9,18,19, 28, 29 

9/10 9, 10, 19, 20, 29, 30 

 
(„Finale cheval“) - galima pasirinkti skaičių nuo 0/3 iki 9/12 ir vienu metu atlikti statymą ant kelių nurodytų 
skaičių: 
  
Pasirinkimas Atliekamas statymas 

0/3 0, 3, 10, 13, 20, 23, 30, 33 

1/4 1, 4, 11, 14, 21, 24, 31, 34 

2/5 2, 5, 12, 15, 22, 25, 32, 35 

3/6 3, 6, 13, 16, 23, 26, 33, 36 

4/7 4, 7, 14, 17, 24, 27 

5/8 5, 8, 15, 18, 25, 28  

6/9 6, 9, 16, 19, 26, 29 

7/10 7, 10, 17, 20, 27, 30  

8/11 8, 11, 18, 21, 28, 31 

9/12 9, 12, 19, 22, 29, 32 

 
• Lošimo lange lošėjui visada yra matomas lošėjo lošimui skirtas pinigų likutis („Balance“), galutinė 

atliekamo statymo suma („Total stake“), bei lošime laimėta suma („Win“ (Laimėjimas)).  
 

15. Drakono istorija („A Dragons Story“) 
 

• Drakono istorija – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi 
papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“). 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 
„Scatter Sagė“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 

• Minimali statymo suma – €0,25 (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - €100 (vienas 
šimtas eurų). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti 
(„Spin“ (Sukti)) bei papildomai gali pasirinkti papildomas lošimo funkcijas „Super statymas 
x3“ („Super Bet x3“) ir „Super statymas x5“ (Super bet x5“). 

• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 
(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  

 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,25 Eur 

0,02 Eur 0,50 Eur 

0,05 Eur 1,25 Eur 
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0,10 Eur 2,50 Eur 

0,20 Eur 5,00 Eur 

0,25 Eur 6,25 Eur 

0,50 Eur 12,50 Eur 

1,00 Eur 25,00 Eur 

2,00 Eur 50,00 Eur 

 
• Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“), žymima simboliais „Mažieji drakonai“ („Little 

dragons“), padidina simbolio „Wild Drakonas“ išsukimo galimybę: 
• Papildoma funkcija „Super statymas x3“ („Super Bet x3“) padidina simbolio „Wild 

Drakonas“ išsukimo tikimybę antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose. Galutinė statymo suma 
(„Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“ (Statymas)) sumą dauginant iš 35.  

• Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) padidina simbolio „Wild 
Drakonas“ išsukimo tikimybę visuose penkiuose būgnuose. Galutinė statymo suma („Total Bet“) 
paskaičiuojama Statymo („Bet“ (Statymas)) sumą dauginant iš 50. 

• Nepasirinkus nei vienos iš aukščiau paminėtos papildomos funkcijos, simbolio „Wild 
Drakonas“ išsukimo galimybė yra padidinta tik trečiame būgne.  

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
  

 
 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Brangenybės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Brangenybės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 300 

3x simbolis „Brangenybės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

2x simbolis „Brangenybės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „Karys“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Karys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

3x simbolis „Karys“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 
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2x simbolis „Karys“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Skydas“ arba „Batas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

5x simbolis „Skydas“ arba „Batas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

5x simbolis „Skydas“ arba „Batas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild Drakonas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter Sagė“, 
padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus aukščiau. Laimėjimas dvigubinamas. 

5x simbolis „Scatter Sagė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2500 ir 10 papildomų 
sukimų. 

4x simbolis „Scatter Sagė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 375 ir 10 papildomų sukimų. 

3x simbolis „Scatter Sagė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 125 ir 10 papildomų sukimų. 

2x simbolis „Scatter Sagė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

Simbolis „Drąsusis seras Viljamas ir ugnies 
kamuolys“  

Išsukus šį simbolį, lošėjas gali laimėti Statymą 
(„Bet“ (Statymas)) padaugintą iš 50, 75, 100, 125, 200, 250, 
375, 500, 625 arba 1250. 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 
teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą 
gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 
sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas 
dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 
neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą 
(-us) simbolių derinį (-ius).  
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16. Medūza („Medusa“) 

 
• Medūza –5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter Medusa“ ir „Scatter Pegasas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – €0,01(vienas euro centas). Maksimali statymo suma - €50 (penkiasdešimt 

eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš pirminio statymo 

sumos („Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis 
statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Šventykla“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5000 

4x simbolis „Šventykla“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

3x simbolis „Šventykla“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

2x simbolis „Šventykla“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Kariai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Kariai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Kariai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Kariai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Gyvatė“ arba „Moneta“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Gyvatė“ arba „Moneta“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 

3x simbolis „Gyvatė“ arba „Moneta“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 
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5x simbolis „Auskarai“ arba „Bateliai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Auskarai“ arba „Bateliai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Auskarai“ arba „Bateliai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Vaza“ arba „Vynuogės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Vaza“ arba „Vynuogės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

3x simbolis „Vaza“ arba „Vynuogės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Ietis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Ietis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „Ietis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

3x simbolis „Medūzos Veidas“ 3 papildomi persukimai, kuriuose visi laimėjimai yra 
trigubinami. Antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose 
padidiname tikimybė išsukti simbolį „Medūzos veidas“. 

Simbolis „Medūzos Veidas“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną 
ar kelisderinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Scatter Medusa“  Galutinis statymas („Total Bet“) x 250 ir 10 papildomų 
sukimų, kurių metu visi laimėjimai yra dvigubinami. 

4x simbolis „Scatter Medusa“  Galutinis statymas („Total Bet“) x 15 ir 10 papildomų 
sukimų, kurių metu visi laimėjimai yra dvigubinami. 

3x simbolis „Scatter Medusa“  Galutinis statymas („Total Bet“) x 5 ir 10 papildomų 
sukimų, kurių metu visi laimėjimai yra dvigubinami. 

2x simbolis „Scatter Medusa“  Galutinis statymas x 2. 

3x simbolis „Scatter Pegasas“ Suteikia lošėjui galimybę atsitiktinai pasirinkti atversti du 
simbolius „Pegasas“ ir taip pasididinti savo laimėjimą iki 
50 kartų. 

Simbolis „Kareivis“  Nuo 1 iki 3 papildomų sukimų, kurių metu laimėjimai yra 
dauginami iš 5. Simbolis gali atsirasti tik trečiame būgne ir 
tik išsukus 3 arba daugiau simbolius „Scatter Medusa“. 
Simbolio „Kareivis“ papildomi sukimai žaidžiami po jau 
laimėtų 10 papildomų sukimų su simboliais 
„ScatterMedusa“. 

Simbolis „Scatter Pegasas“  Papildomuose sukimuose, laimėtuose su simboliu 
„Kareivis“, išsukus simbolį „Scatter Pegasas“, laimėjimas 
yra dauginamas iš 5. 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
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bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 
teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą 
gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 
sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas 
dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 
neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą 
(-us) simbolių derinį (-ius).  

 
17. Ugnikalnio išsiveržimas („Volcano eruption“) 

 
• Ugnikalnio išsiveržimas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas 

turi papildomą Išsiveržimo („Eruption“) funkciją.  
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter Vulkanas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – €0,01 (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - €50 (penkiasdešimt 

eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš pirminio statymo 

sumos („Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis 
statymas).  

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Driežas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Driežas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

3x simbolis „Driežas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis „Driežas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 
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2x simbolis „Papūga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „Beždžionė“ arba „Apelsinai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Beždžionė“ arba „Apelsinai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „Beždžionė“ arba „Apelsinai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 125 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 8 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild Vulkanas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
Vulkanas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. Simboliai gali atsirasti 
antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose. 

3x simbolis „Scatter Vulkanas“  Galutinis statymas x 5 ir 5 papildomi persukimai. 
Papildomų sukimų metu, trečiame būgne padidėja tikimybė 
išsukti simbolį „Wild Vulkanas“. 

2x simbolis „Vulkanas“  Galutinis statymas x 2.  

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką„ RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 
teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą 
gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 
sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas 
dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 
neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą 
(-us) simbolių derinį (-ius).  

 
18. Raganos pasipelnymas („Witch pickings“) 

 
• Raganos pasipelnymas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas 

turi papildomą funkciją „Raganos premijinis lošimas“ („Witches bonus“). 
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• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 
„Scatter Trys raganos“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka  

• Minimali statymo suma – €0,40 (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €80 
(aštuoniasdešimt eurų). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą, kuri negali būti mažesnė už 
minimalią statymo sumąir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). Lošime visada lošiama 25 
linijomis.  

• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 
(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas):  

 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,40 Eur 

0,02 Eur 0,80 Eur 

0,05 Eur 2,00 Eur 

0,10 Eur 4,00 Eur 

0,20 Eur 8,00 Eur 

0,25 Eur 10,00 Eur 

0,50 Eur 20,00 Eur 

1,00 Eur 40,00 Eur 

2,00 Eur 80,00 Eur 

 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  

 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 800 

4x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 
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5x simbolis „Katilas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 600 

4x simbolis „Katilas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 80 

3x simbolis „Katilas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 

5x simbolis „Stebuklingas gėrimas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Stebuklingas gėrimas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Stebuklingas gėrimas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

5x simbolis „Pakabukas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 400 

4x simbolis „Pakabukas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Pakabukas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

Simbolis „Wild“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną 
ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

3x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

2x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Scatter Trys raganos“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 625 

4x simbolis „Scatter Trys raganos“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

3x simbolis „Scatter Trys raganos“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

2x simbolis „Scatter Trys raganos“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

 
• Lošimo būgnuose atsiradus trims simboliams „Scatter Trys raganos“, lošėjui atsiveria „Raganų 

premijinis lošimas“(„Witches Bonus“) funkcija – lošėjas laimi 5 (penkis) papildomus sukimus 
(„Witches  bonus“). Prieš pradedant lošti papildomus lošimus, lošėjas turi galimybę pasirinkti 3 
papildomas funkcijas(„Feature“) – po vieną funkciją iš trijų ekrane matomų raganų: 

• Mėlyna ragana („Bluewitch“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos 
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papildomuose lošimuose:  
o „Vienodi simboliai“ („Symbols the same“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių: „Pilis“, „Katilas“, 

„Stebuklingas gėrimas“ arba „Pakabutis su kate“. Visi simboliai „Pilis“, „Katilas“, „Stebuklingas gėrimas“ ir 
„Pakabutis su kate“ papildomuose lošimuose virsta parinktu simboliu. 

o „Simbolių gausybė“ („Symbols stacked“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių: „Pilis“, „Katilas“, 
„Stebuklingas gėrimas“ arba „Pakabutis su kate“. Kiekviename lošimo būgne parinktų simbolių atsiranda 
daugiau nei įprastai, taip padidinant tikimybę surinkti laimintį šių simbolių derinį.  

o „Simbolių premijos“ („Symbol prizes“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių: „Pilis“, „Katilas“, 
„Stebuklingas gėrimas“ arba „Pakabutis su kate“. Už kiekvieną papildomuose lošimuose surinktą parinktą 
simbolį gaunamas papildomas laimėjimas, kuris apskaičiuojamas dauginant statymo sumą („Bet“ (Statymas)) iš 
500, 250, 200, 150, 100, 50 arba 25.  

• Raudona ragana („Red witch“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos 
papildomuose lošimuose: 

o „Pasklidę simboliai „Wild“ („Expanding wilds“). Kiekvienas atsiradęs simbolis „Wild“ patrigubėja ir apima 
visas tris to būgno pozicijas.  

o „Papildomi simboliai „Wild“ („Extra wilds“). Visuose lošimo būgnuose atsiranda daugiau simbolių „Wild“. 
o „Laimėjimo padauginimas“ („Wild multiplier“). Kiekvienas laimėjimas surinkus „Wild“ simbolių derinį yra 

dauginamas iš 2, 3, 4, 5 arba 10.  
• Žalia ragana („Green witch“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos 

papildomuose lošimuose: 
o „Visų laimėjimų padauginimas“ („All wins multiplier“). Visi laimėjimai padauginami iš 2, 3, 4 arba 5.  
o „Dvipusis laimėjimas“ („Pays both ways“). Visi laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra vienoje 

laiminčioje eilutėje iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę, išskyrus simbolius „Scatter Trys raganos“, kurie gali 
būti išsidėstę bet kokia tvarka.  

o „5 papildomi lošimai“ („Extra 5 games“). Skiriami 5 papildomi lošimai. 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškrisarbaspaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o 
teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą 
gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis 
sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas 
dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui 
neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą užpaskutiniąjame lošime surinktą (-
us) simbolių derinį (-ius).  

 
19. Auksinis juokdarys 50000 („Jackpot Jester 50000“) 

 
• Auksinis juokdarys 500000 – 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Lošimas turi dvi lošimo galimybes „Statyk 10“ („Bet 10“) ir „Statyk 20“(„Bet 20“) bei papildomą 
lošimą „Super žaidimas“ („Super game“). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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• Minimali statymo suma – €0,10 (dešimt euro centų), maksimali statymo suma - €200 (du šimtai eurų).  
• Lošime naudojami virtualūs žetonai, kurių vertė nustatoma pagal pasirinktą lošimo tipą bei ženklais 

„+“ ir „-„ nusistatant žetonų nominalą:  
 
Žetonų nominalas „Bet 
denomination“  

Statymo suma („TotalStake“) 
lošime „Bet 10“  

Statymo suma („TotalStake“) 
lošime „Bet 20“  

0,01 Eur 0,10 Eur 0,20 Eur 

0,02 Eur 0,20 Eur 0,40 Eur 

0,05 Eur 0,50 Eur 1,00 Eur 

0,10 Eur 1,00 Eur 2,00 Eur 

0,20 Eur 2,00 Eur 4,00 Eur 

0,25 Eur 2,50 Eur 5,00 Eur 

0,50 Eur 5,00 Eur 10,00 Eur 

1,00 Eur 10,00 Eur 20,00 Eur 

2,00 Eur 20,00 Eur 40,00 Eur 

 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti norimą lošimą mygtuko „Statyti“ („Bet“ (Statymas)) 
• pagalba, žetonų nominalą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Paspaudus papildomą mygtuką „Maksimaliai statyti 20“ „Max bet 20“, lošėjas iš karto dalyvaus „Statyk 

20“ „Bet 20“ lošime. 
• Laimintys deriniai „Statyk 10“ „Bet 10“ lošime:  
 
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

3x simbolis „Juokdarys“ Žetono nominalas x 1000 

3x simbolis „7“ Žetono nominalas x 200 

3x simbolis „Varpelis“ Žetono nominalas x 150 

3x simbolis „Braškė“ Žetono nominalas x 100 

3x simbolis „Arbūzas“ Žetono nominalas x 50 

3x simbolis „Slyva“ Žetono nominalas x 40 

3x simbolis „Citrina“ Žetono nominalas x 30 

3x simbolis „Vyšnia“ Žetono nominalas x 20 

Simbolis „Wild Juokdarys“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus aukščiau. 

 
Laimingi deriniai „Statyk 20“ „Bet 20“ lošime:  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

3x simbolis „Juokdarys“ Žetono nominalas x 2000 

3x simbolis „7“ Žetono nominalas x 400 

3x simbolis „Varpelis“ Žetono nominalas x 300 

3x simbolis „Braškė“ Žetono nominalas x 200 

3x simbolis „Arbūzas“ Žetono nominalas x 100 

3x simbolis „Slyva“ Žetono nominalas x 80 

3x simbolis „Citrina“ Žetono nominalas x 60 

3x simbolis „Vyšnia“ Žetono nominalas x 40 

Simbolis „Wild Juokdarys“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus aukščiau. 

 
• Dalyvaujant „Bet 20“ lošime, lošėjo laimėti žetonai yra kaupiami ir gali būti panaudoti „Super 

žaidime“ („SUPER GAME“). Lošėjas bet kuriuo metu gali atsiimti savo laimėjimą paspausdamas 
mygtuką „Atsiimti“ („Collect“). 

• Papildomas lošimas „Super žaidimas“:  
o Lošėjui, lošime „Bet 20“ surinkusiam bet kurią 19.6. punkte nurodytą laimintį derinį ir surinkus ne mažiau nei 

100 žetonų, suteikiama galimybė dalyvauti lošime „Super žaidimas“ („Super Game“), spaudžiant mygtuką 
„Super Game“. 

• Laimingi deriniai „Super žaidimas“ („Super Game“) lošime:  
 
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

3x simbolis „Wild Juokdarys“ Žetono nominalas x 10000 

3x simbolis „7“ Žetono nominalas x 3000 

3x simbolis „Varpelis“ Žetono nominalas x 2000 

3x simbolis „Braškė“ Žetono nominalas x 1000 

3x simbolis „Arbūzas“ Žetono nominalas x 500 

3x simbolis „Slyva“ Žetono nominalas x 400 

3x simbolis „Citrina“ Žetono nominalas x 200 

3x simbolis „Vyšnia“ Žetono nominalas x 100 

3x simbolis „Wild Juokdarys“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus aukščiau. 

9x simbolis „Wild Juokdarys“ Žetono nominalas x 50000 
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• Po bet kurio spėjimo lošėjas gali atsiimti savo laimėjimą, paspausdamas mygtuką 

„Atsiimti“ („Collect“). 
• Papildomas lošimas nėra privalomas.  

 
20. Pašėlęs auksinis juokdarys („Jackpot Jester Wild Nudge“) 

 
• Pašėlęs auksinis juokdarys – 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Lošimas turi 

dvi lošimo galimybes „Statyk 10“ („Bet 10“) ir „Statyk 20“ („Bet 20“) bei papildomą lošimą „Super 
žaidimas“ („Super game“). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 

 
 
• Minimali statymo suma – €0,10 (dešimt euro centų), maksimali statymo suma - €200 (du šimtai eurų).  
• Lošime naudojami virtualūs žetonai, kurių vertė nustatoma pagal pasirinktą lošimo tipą bei ženklais „+“ ir 

„-„ nusistatant žetonų nominalą:  
 
Žetonų nominalas „Bet 
denomination“  

Statymo suma („TotalStake“) 
lošime „Bet 10“  

Statymo suma („TotalStake“) 
lošime „Bet 20“  

0,01 Eur 0,10 Eur 0,20 Eur 

0,02 Eur 0,20 Eur 0,40 Eur 

0,05 Eur 0,50 Eur 1,00 Eur 

0,10 Eur 1,00 Eur 2,00 Eur 

0,20 Eur 2,00 Eur 4,00 Eur 

0,25 Eur 2,50 Eur 5,00 Eur 

0,50 Eur 5,00 Eur 10,00 Eur 

1,00 Eur 10,00 Eur 20,00 Eur 

2,00 Eur 20,00 Eur 40,00 Eur 

  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti norimą lošimą mygtuko 

„Statyti“ („Bet“ (Statymas)) 
• pagalba, žetonų nominalą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Paspaudus papildomą mygtuką „Atlikti didžiausią statymą 20“ („Max bet 20“), lošėjas iš karto 

dalyvaus „Statyk 20“ („Bet 20“) lošime. 
• Laimintys deriniai „Statyti 10“ („Bet 10“) lošime:  

 
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

3x simbolis „Wild Juokdarys“ Žetono nominalas x 1000 

3x simbolis „7“ Žetono nominalas x 200 
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3x simbolis „Varpelis“ Žetono nominalas x 150 

3x simbolis „Braškė“ Žetono nominalas x 100 

3x simbolis „Arbūzas“ Žetono nominalas x 50 

3x simbolis „Slyva“ Žetono nominalas x 40 

3x simbolis „Citrina“ Žetono nominalas x 30 

3x simbolis „Vyšnia“ Žetono nominalas x 20 

Simbolis „Wild Juokdarys“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus aukščiau. 

 
Laimintys deriniai„Statyk 20“ („Bet 20“) lošime:  
 
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

3x simbolis „Juokdarys“ Žetono nominalas x 2000 

3x simbolis „7“ Žetono nominalas x 400 

3x simbolis „Varpelis“ Žetono nominalas x 300 

3x simbolis „Braškė“ Žetono nominalas x 200 

3x simbolis „Arbūzas“ Žetono nominalas x 100 

3x simbolis „Slyva“ Žetono nominalas x 80 

3x simbolis „Citrina“ Žetono nominalas x 60 

3x simbolis „Vyšnia“ Žetono nominalas x 40 

Simbolis „Wild Juokdarys“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus aukščiau. 

 
• Dalyvaujant „Statyk 20“ („Bet 20“) lošime, lošėjo laimėti žetonai yra kaupiami ir gali būti panaudoti 

„Super žaidime“ („Super game“). Lošėjas bet kuriuo metu gali atsiimti savo laimėjimą paspausdamas 
mygtuką „Atsiimti“ („Collect“). 

• Papildomas lošimas „Super žaidimas“ („Super game“):  
o Lošėjui, pagrindiniame lošime „Statyk 20“ („Bet 20“) surinkusiam bet kurią 20.6. punkte nurodytą laimintį 

derinį ir surinkus ne mažiau nei 100 žetonų, suteikiama galimybė dalyvauti papildomame lošime „Super 
žaidimas“ („Super game“). 

• Laimintys deriniai „Super žaidimas“ („Super game“) lošime:  
 
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

3x simbolis „Wild Juokdarys“ Žetono nominalas x 20000 
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3x simbolis „7“ Žetono nominalas x 2000 

3x simbolis „Varpelis“ Žetono nominalas x 1000 

3x simbolis „Braškė“ Žetono nominalas x 1000 

3x simbolis „Arbūzas“ Žetono nominalas x 400 

3x simbolis „Slyva“ Žetono nominalas x 200 

3x simbolis „Citrina“ Žetono nominalas x 200 

3x simbolis „Vyšnia“ Žetono nominalas x 100 

3x simbolis „Wild Juokdarys“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 

lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 

paminėtus aukščiau. 

9x simbolis „Wild Juokdarys“ Žetono nominalas x 100000 

 
• Po bet kurio spėjimo lošėjas gali atsiimti savo laimėjimą paspausdamas mygtuką 

„Atsiimti“ („Collect“).  
• Papildomas lošimas nėra privalomas.  

 
21. Vakaras su Holly Madison („An Evening with Holly Madison“) 

 
• Vakaras su Holly Madison – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių 

derinį.  
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter Holly“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,30 EUR (trisdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 60 EUR 

(šešiasdešimt eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama statymo sumą („Bet“ (Statymas)) padauginus iš 30 (minimalios 

statymo sumos) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  
 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,30 Eur 

0,02 Eur 0,60 Eur 

0,05 Eur 1,50 Eur 

0,10 Eur 3,00 Eur 

0,20 Eur 6,00 Eur 

0,25 Eur 7,50 Eur 

0,50 Eur 15,00 Eur 

1,00 Eur 30,00 Eur 
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2,00 Eur 60,00 Eur 

 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 

 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Scatter Holly“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1250 ir 10 papildomų 
persukimų  

4x simbolis „Scatter Holly“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 125 ir 10 papildomų 
persukimų 

3x simbolis „Scatter Holly“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 ir 10 papildomų 
persukimų 

2x simbolis „Scatter Holly“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Kortos“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2000 

4x simbolis „Kortos“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

3x simbolis „Kortos“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Kortos“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Lošimo kauliukai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Lošimo kauliukai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Lošimo kauliukai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

5x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Skrybėlė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Skrybėlė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 
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3x simbolis „Skrybėlė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Kaukė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Kaukė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „Kaukė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Bateliai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Bateliai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „Bateliai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Širdis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Širdis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Širdis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Būgnas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Būgnas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Būgnas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Kryžius“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Kryžius“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „Kryžius“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Vynas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Vynas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „Vynas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
Holly“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik 
antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose.  

Išsukus laimintį derinį, kuriame yra bent vienas 
simbolis „Wild“, šis simbolis išsiplečia ir apima 
visas pozicijas, esančias tame būgne, kuriame jis 
buvo išsuktas.  

 
• Kai būgnuose bet kuriame derinyje pasirodo 2 simboliai „Scatter Holly“, lošėjas laimi vieną pakartotinį 

lošimą („Re-spin“), kuriame simboliai „Scatter Holly“ išlieka, o sukasi tik likusieji būgnai. 
Pakartotiniame lošime negalima laimėti daugiau pakartotinių lošimų. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
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kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
22. Bingo milijardai („Bingo billions“) 

 
• Bingo milijardai - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter Bingo billions“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma –0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 50 EUR 

(penkiasdešimt eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  

 

 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Wild vyras“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5000 

4x simbolis „Wild vyras“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

3x simbolis „Wild vyras“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

2x simbolis „Wild vyras“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

1x simbolis „Wild vyras“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Scatter Bingo billions“ Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 100 ir 20 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra trigubinami. 
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4x simbolis „Scatter Bingo billions“ Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 15 ir 15 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra trigubinami 

3x simbolis „Scatter Bingo billions“ Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 4 ir 10 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra trigubinami 

2x simbolis „Scatter Bingo billions“ Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 2 

5x simbolis „Pinigai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1500 

4x simbolis „Pinigai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

3x simbolis „Pinigai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 60 

2x simbolis „Pinigai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Bingo bilietai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 750 

4x simbolis „Bingo bilietai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

3x simbolis „Bingo bilietai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Bingo bilietai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 4 

5x simbolis „Aukso luitai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 400 

4x simbolis „Aukso luitai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Aukso luitai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Kamuoliukas 88“ arba „Kamuoliukas 
55“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Kamuoliukas 88“ arba „Kamuoliukas 
55“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

3x simbolis „Kamuoliukas 88“ arba „Kamuoliukas 
55“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Kamuoliukas 49“ arba „Kamuoliukas 
36“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Kamuoliukas 49“ arba „Kamuoliukas 
36“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Kamuoliukas 49“ arba „Kamuoliukas 
36“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Kamuoliukas 21“ arba „Kamuoliukas 
16“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Kamuoliukas 21“ arba „Kamuoliukas 
16“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Kamuoliukas 21“ arba „Kamuoliukas 
16“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 
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Simbolis „Wild vyras“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
Bingo billions“, padedant lošėjui sudaryti vieną ar 
kelis derinius, paminėtus aukščiau.  

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
23. Džeimsas Dynas („James Dean“) 

 
• Džeimsas Dynas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. 
• Visi laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„James Deam Holivudo žvaigždė“ ir „Violetinis James Dean“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet 
kuria eilės tvarka. 

• Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - 50 EUR 
(penkiasdešimt eurų). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) ir paspausti 
mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 
(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  

 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,25 Eur 

0,02 Eur 0,50 Eur 

0,05 Eur 1,25 Eur 

0,10 Eur 2,50 Eur 

0,20 Eur 5,00 Eur 

0,25 Eur 6,25 Eur 

0,50 Eur 12,50 Eur 

1,00 Eur 25,00 Eur 

2,00 Eur 50,00 Eur 

 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „James Dean žvaigždė“  Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 250 ir 10 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose 
sukimuose trečiame būgne padidėja tikimybė išsukti 
simbolį „Kino lentelė“, kurį išsukus lošėjas laimi iki 
trijų Legendos papildomų sukimų („Legend spins“). 
Visi laimėjimai Legendos papildomuose sukimuose 
yra dauginami iš 5.  

4x simbolis „James Dean žvaigždė“ Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 15 ir 10 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose 
sukimuose trečiame būgne padidėja tikimybė išsukti 
simbolį „Kino lentelė“, kurį išsukus lošėjas laimi iki 
trijų Legendos papildomų sukimų („Legend spins“). 
Visi laimėjimai Legendos papildomuose sukimuose 
yra dauginami iš 5.  

3x simbolis „James Dean žvaigždė“  Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 5 ir 10 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose 
sukimuose trečiame būgne padidėja tikimybė išsukti 
simbolį „Kino lentelė“, kurį išsukus lošėjas laimi iki 
trijų Legendos papildomų sukimų („Legend spins“). 
Visi laimėjimai Legendos papildomuose sukimuose 
yra dauginami iš 5.  

2x simbolis „James Dean žvaigždė“ Galutinė statymo suma („Total Bet“) x 2  

5x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5000 

4x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 
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3x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

2x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Motociklas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2000 

4x simbolis „Motociklas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Motociklas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Motociklas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Kino juosta“ arba „Akiniai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

5x simbolis „Kino juosta“ arba „Akiniai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 

5x simbolis „Kino juosta“ arba „Akiniai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Mėlynas James Dean“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius 
„Violetinis James Dean“, „Kino lentelė“ ir „James 
Dean Holivudo žvaigždė“, padėdamas lošėjui 
sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 
Simbolis „Mėlynas James Dean“ gali atsirasti tik 
antrame, trečiame ir ketvirtame būgne. 

 
• Kai būgnuose bet kuriame derinyje pasirodo 3 simboliai „Mėlynas James Dean“, lošėjas laimi tris 

pakartotinius lošimus („Re-spins“), kuriuose simboliai „Mėlynas James Dean“ išlieka, o sukasi tik 
likusieji būgnai. Pakartotinių lošimų laimėjimai yra trigubinami. Pakartotiniame lošime negalima 
laimėti daugiau pakartotinių lošimų.  

• Kai būgnuose bet kuriame derinyje pasirodo 3 simboliai „Violetinis James Dean“, lošėjui atsiveria 
premijinis James Dean lošimas („James Dean pick bonus“), kuriame lošėjas, pasirinkęs vieną iš 
atsiradusių simbolių „Violetinis James Dean“, gali laimėti sumą, lygią statymo sumai 
(„Bet“ (Statymas)), padaugintai iki 150 kartų.  

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
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bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
24. Milžiniški brangakmeniai („Giant Gems“) 

 
• Milžiniški brangakmeniai – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. 

Lošimas turi papildomą funkciją „Laimingi sukimai“ („Fortune spins“). 
• Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 40 EUR 

(keturiasdešimt eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti 

(„Spin“ (Sukti)). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomą funkciją „Laimingi sukimai“ („Fortune 
spins“). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 

 
 

   
 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Raudonas brangakmenis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5000 

4x simbolis „Raudonas brangakmenis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

3x simbolis „Raudonas brangakmenis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

5x simbolis „Deimantas“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Deimantas“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

3x simbolis „Deimantas“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 80 

5x simbolis „Žalias brangakmenis“ arba „Violetinis 
brangakmenis“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 400 

4x simbolis „Žalias brangakmenis“ arba „Violetinis 
brangakmenis“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Žalias brangakmenis“ arba „Violetinis 
brangakmenis“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

5x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 
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4x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

 
Papildoma funkcija „Laimingi sukimai“ („Fortune spins“) padidina tikimybę išsukti laimingus simbolius, už 
kuriuos laimimi didesni laimėjimai. Lošėjas, norėdamas pasinaudoti šia funkcija, turi paspausti mygtuką 
„Fortune Spins“ ir pasirinkti, kiek kartų nori didinti statymo sumą („Total bet“). Kuo daugiau kartų yra 
didinamas statymas, tuo tikimybė išsukti laiminčius derinius yra didesnė.  
 

25. Laiminčios lapės 2 („Foxin‘ wins again“) 
 

• Laiminčios lapės 2 – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. 
Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“). 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 
„Scatter varpelis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  

• Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 100 EUR 
(vienas šimtas eurų). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) ir paspausti 
mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super 
statymas“ („Super Bet“).  

• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 
(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  

 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,50 Eur 

0,02 Eur 1 Eur 

0,05 Eur 2,50 Eur 

0,10 Eur 5,00 Eur 
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0,20 Eur 10,00 Eur 

0,25 Eur 12,50 Eur 

0,50 Eur 25,00 Eur 

1,00 Eur 50,00 Eur 

2,00 Eur 100,00 Eur 

 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 

 
 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Wild lapinas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2000 

4x simbolis „Wild lapinas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

3x simbolis „Wild lapinas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

2x simbolis „Wild lapinas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

Simbolis „Wild lapinas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
varpelis“, padedant surinkti laimintį derinį 

5x simbolis „Scatter varpelis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5000 ir 10 papildomų 
persukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose 
yra dvigubinami. Išnaudojus papildomus sukimus, 
lošėjas gali pasirinkti pasiimti laimėjimą arba kartoti 
papildomus sukimus.  

4x simbolis „Scatter varpelis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 750 ir 10 papildomų 
persukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose 
yra dvigubinami. Išnaudojus papildomus sukimus, 
lošėjas gali pasirinkti pasiimti laimėjimą arba kartoti 
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papildomus sukimus.  

3x simbolis „Scatter varpelis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 ir 10 papildomų 
persukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose 
yra dvigubinami. Išnaudojus papildomus sukimus, 
lošėjas gali pasirinkti pasiimti laimėjimą arba kartoti 
papildomus sukimus.  

2x simbolis „Scatter varpelis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

5x simbolis „Lapė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Lapė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 300 

3x simbolis „Lapė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

2x simbolis „Lapė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „Laivas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Laivas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

3x simbolis „Laivas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Laivas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Kokteilis“ arba „Kompasas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Kokteilis“ arba „Kompasas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Kokteilis“ arba „Kompasas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

   
• Papildoma funkcija „Super statymas“ („Superbet“) padidina tikimybę išsukti simbolius „Wild lapinas“. 

Lošėjas, norėdamas pasinaudoti šia funkcija, turi paspausti ant mygtuko „Superbet 1“ arba „Superbet 
2“. Pasirinkus „Superbet 1“, tikimybė išsukti simbolius „Wild“ padidėja 2, 3 ir 4 būgnuose, o 
minimalus statymas („Bet“ (Statymas)) yra 0,75 EUR (septyniasdešimt penki euro centai). Pasirinkus 
„Superbet 2“, tikimybė išsukti simbolius „Wild lapinas“ padidėja visuose penkiuose būgnuose, o 
minimalus statymas („Bet“ (Statymas)) yra 1 EUR (vienas euras).  

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 



	

	

	

77	

norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame 
lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
26. Džeko pupa (,,Jack‘s beanstalk“) 

 
• Džeko pupa – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį ir turintis 

papildomą premijinį lošimą „Auksinis kiaušinis“ („Golden egg bonus“). 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 
• Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 50 EUR 

(penkiasdešimt eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  
 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,25 Eur 

0,02 Eur 0,50 Eur 

0,05 Eur 1,25 Eur 

0,10 Eur 2,50 Eur 

0,20 Eur 5,00 Eur 

0,25 Eur 6,25 Eur 

0,50 Eur 12,50 Eur 

1,00 Eur 25,00 Eur 

2,00 Eur 50,00 Eur 

 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Džekas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2500 

4x simbolis „Džekas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

3x simbolis „Džekas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Džekas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

1x simbolis „Džekas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1 

5x simbolis „Vyras su barzda“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Vyras su barzda“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Vyras su barzda“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis „Vyras su barzda“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Arfa“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Arfa“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 

3x simbolis „Arfa“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Kirvis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Kirvis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „Kirvis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 
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3x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

3x simbolis „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

3x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Stebuklingos pupos“, išsisukęs 2, 3 arba 4 
būgne 

3 papildomi sukimai 

 
Lošimo būgnuose atsisukus trims simboliams „Auksinis kiaušinis“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas 
„Auksinis kiaušinis“ („Golden egg bonus“). Premijiniame lošime lošėjas turi pasirinkti tris iš penkių atsiradusių 
simbolių „Žąsis“. Už kiekvieną pasirinkimą lošėjas gali laimėti laimėjimą, lygų statymo sumai, padaugintai iš 
25, 50, 75, 125, 250, 375, 500 arba 2500.  
 

27. Titanų audra („Titan storm“) 
 

• Titanų audra – 5 būgnų, 243 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter vartai“, už kurį laimėjimas išmokamas bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - 50 EUR 

(penkiasdešimt eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošėjo pasirinktą statymo sumą 

(„Bet“ (Statymas)) iš 25 ir atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total Bet“ (Galutinis statymas).  
 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,25 Eur 

0,02 Eur 0,50 Eur 

0,05 Eur 1,25 Eur 

0,10 Eur 2,50 Eur 
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0,20 Eur 5,00 Eur 

0,25 Eur 6,25 Eur 

0,50 Eur 12,50 Eur 

1,00 Eur 25,00 Eur 

2,00 Eur 50,00 Eur 

 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

3x simbolis „Scatter vartai“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 ir 10 papildomų 
sukimų. Papildomuose sukimuose išsukus 5 vienodų 
simbolių derinį, laimėjimas yra dauginamas iš 5. 

5x simbolis „Mergina su ietimi“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2000 

4x simbolis „Mergina su ietimi“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

3x simbolis „Mergina su ietimi“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Mergina su ietimi“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Meteoritas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Meteoritas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Meteoritas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Meteoritas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Mėlynas titanas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Mėlynas titanas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Mėlynas titanas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Durklas“ arba „Skydas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Durklas“ arba „Skydas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Durklas“ arba „Skydas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 
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3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „Wild“ 10 papildomų sukimų (papildomuose sukimuose 
išsukus 5 vienodų simbolių derinį, laimėjimas yra 
dauginamas iš 5). Gali atsirasti tik 2,3 ir 4 būgnuose. 

Simbolis „Wild“ Pakeičia bet kurį kitą simbolį, padėdamas lošėjui 
sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame 
lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
28. Teisėjas Dredas („Judge Dredd“) 

 
• Teisėjas Dredas – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. Lošimas 

turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“). 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter ženklelis Dredd“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
• Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo - 50 EUR 

(penkiasdešimt eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super 
statymas“.  

• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 
(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  

 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,25 Eur 

0,02 Eur 0,50 Eur 

0,05 Eur 1,25 Eur 

0,10 Eur 2,50 Eur 

0,20 Eur 5,00 Eur 

0,25 Eur 6,25 Eur 

0,50 Eur 12,50 Eur 



	

	

	

82	

1,00 Eur 25,00 Eur 

2,00 Eur 50,00 Eur 

 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
  

 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

Simbolis „Wild Judge Dredd“  Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant sudaryti 
laimintį simbolių derinį, išskyrus simbolį „Scatter 
ženklelis Dredd“ 

5x simbolis „Wild Judge Dredd“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2000 

4x simbolis „Wild Judge Dredd“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

3x simbolis „Wild Judge Dredd“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

2x simbolis „Wild Judge Dredd“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Scatter ženklelis Dredd“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2500 ir 10 papildomų 
sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose 
yra dvigubinami. 

4x simbolis „Scatter ženklelis Dredd“  Statymas („Bet“ (Statymas)) x 375 ir 10 papildomų 
sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose 
yra dvigubinami. 

3x simbolis „Scatter ženklelis Dredd“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 125 ir 10 papildomų 
sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose 
yra dvigubinami. 

2x simbolis „Scatter ženklelis Dredd“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Kaukolė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Kaukolė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 300 

3x simbolis „Kaukolė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 
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2x simbolis „Kaukolė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „Motociklas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Motociklas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

3x simbolis „Motociklas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Motociklas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Ginklas“ arba „Pirštinė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Durklas“ arba „Skydas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Durklas“ arba „Skydas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

 
• Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) padidina tikimybę išsukti simbolius „Wild Judge 

Dredd“. Lošėjas, norėdamas pasinaudoti šia funkcija, turi paspausti ant mygtuko „Superbet“ ir 
pasirinkti vieną iš galimybių: 

o padidinti tikimybę išsukti simbolius „Wild Judge Dredd“ 2, 3 ir 4 būgnuose (minimali statymo suma 
(„Bet“ (Statymas)) yra €0.35 (trisdešimt penki euro centai));  

o padidinti tikimybę išsukti simbolius „Wild Judge Dredd“ visuose penkiuose būgnuose (minimali statymo suma 
(„Bet“ (Statymas)) yra €0.50 (penkiasdešimt euro centų)). 

• Nepasirinkus funkcijos „Super statymas“ („Super Bet“), simbolis „Wild Judge Dredd“ gali atsirasti tik 
3-iame būgne (minimali statymo suma („Bet“ (Statymas)) yra €0.25 (dvidešimt penki euro centai)).  

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
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surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  
 

29. Vilkų gauja („Wolfpack pays“) 
 

• Vilkų gauja –5 būgnų, 243 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 
• Minimali statymo suma – 0,40 EUR (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 80 EUR 

(aštuoniasdešimt eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošėjo pasirinktą statymo sumą 

(„Bet“ (Statymas)) iš 40 ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  
 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,40 Eur 

0,02 Eur 0,80 Eur 

0,05 Eur 2,00 Eur 

0,10 Eur 4,00 Eur 

0,20 Eur 8,00 Eur 

0,25 Eur 10,00 Eur 

0,50 Eur 20,00 Eur 

1,00 Eur 40,00 Eur 

2,00 Eur 80,00 Eur 

 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

Simbolis „Wild Vilkas“  Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant sudaryti 
laimintį simbolių derinį 

5x simbolis „Wild Vilkas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 800 

4x simbolis „Wild Vilkas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Wild Vilkas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Staugiantis vilkas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 400 

4x simbolis „Staugiantis vilkas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Staugiantis vilkas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Erelis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Erelis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

3x simbolis „Erelis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 
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5x simbolis „Širdis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 

4x simbolis „Širdis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

3x simbolis „Širdis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Būgnas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 

4x simbolis „Būgnas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

3x simbolis „Būgnas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Kryžius“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Kryžius“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

2x simbolis „Kryžius“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Vynas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

4x simbolis „Vynas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

3x simbolis „Vynas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

 
• Kiekvieną kartą, surinkus laimintį simbolių derinį, lošėjas laimi ir vieną papildomą sukimą. Po vieno 

laimėjimo, lošiant papildomą sukimą, padidėja tikimybė išsukti simbolį „Wild vilkas“ 3-iame būgne. 
Po dviejų laimėjimų iš eilės, tikimybė išsukti simbolius „Wild vilkas“ padidėja 2, 3 ir 4 būgnuose. Po 
trijų laimėjimų iš eilės, tikimybė išsukti simbolius „Wild vilkas“ padidėja visuose 5-iuose būgnuose.  

• Laimėjus keturis kartus iš eilės, lošėjas laimi papildomus sukimus, kurie baigiasi, kai lošėjas nelaimi 
tris kartus (per tris sukimus). Prasidėjus papildomiems sukimams, atsiranda trys monetos, 
simbolizuojančios likusius papildomus sukimus: kiekvieną kartą nelaimėjus papildomame sukime, 
išnyksta viena moneta. Išnykus visoms trims monetoms, papildomi sukimai baigiasi. Papildomuose 
sukimuose lošimo būgnuose atsiranda 5 (penki) papildomi simboliai „Wild vilkas“, taip padidinant 
tikimybę išsukti laimintį simbolių derinį.  

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame 
lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
30. Pamišėlis („Psycho“) 

 
• Pamišėlis – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter namas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kokia eilės tvarka. 
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• Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo - 50 EUR 
(penkiasdešimt eurų). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) ir paspausti 
mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 
(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  

 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,25 Eur 

0,02 Eur 0,50 Eur 

0,05 Eur 1,25 Eur 

0,10 Eur 2,50 Eur 

0,20 Eur 5,00 Eur 

0,25 Eur 6,25 Eur 

0,50 Eur 12,50 Eur 

1,00 Eur 25,00 Eur 

2,00 Eur 50,00 Eur 

 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  

 
 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

Simbolis „Wild“  Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant sudaryti 
laimintį simbolių derinį, išskyrus simbolį „Scatter 
namas“. Visi laimėjimai už surinktus „Wild“ simbolių 
derinius gali būti padauginti iš 2, 3, 4, 5, 10 arba 20. 

5x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1250 
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4x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

3x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Scatter namas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2500 ir 10, 15 arba 20 
papildomų sukimų. Papildomuose sukimuose 
laimėjimai už surinktus simbolių „Wild“ derinius gali 
būti padauginti iš 2, 4, 6, 8, 10, 20 arba 40. 

4x simbolis „Scatter namas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 375 ir 10, 15 arba 20 
papildomų rsukimų. Papildomuose sukimuose 
laimėjimai už surinktus simbolių „Wild“ derinius gali 
būti padauginti iš 2, 4, 6, 8, 10, 20 arba 40.  

3x simbolis „Scatter namas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 ir 10, 15 arba 20 
papildomų sukimų. Papildomuose sukimuose 
laimėjimai už surinktus simbolių „Wild“ derinius gali 
būti padauginti iš 2, 4, 6, 8, 10, 20 arba 40.  

2x simbolis „Scatter namas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Moters atvaizdas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Moters atvaizdas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

3x simbolis „Moters atvaizdas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis „Moters atvaizdas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1 

5x simbolis „Vyro atvaizdas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Vyro atvaizdas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Vyro atvaizdas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

2x simbolis „Vyro atvaizdas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1 

5x simbolis „Žvelgianti akis“ arba 

„Vokas su pinigais“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Žvelgianti akis“ arba 

„Vokas su pinigais“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Žvelgianti akis“ arba 

„Vokas su pinigais“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Raktas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Raktas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „Raktas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 
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3x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 125 

4x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už 

surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas 
nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. 
Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / 
JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką 
„Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. 
Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) 
yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). 
Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba 
lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos 
spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 
papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už 
paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
31. Princas Robinas Hudas („Robin Hood Prince of Tweets“) 

 
• Princas Robinas Hudas - 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. 

Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“). 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter pilis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kokia eilės tvarka.  
• Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 40 EUR 

(keturiasdešimt eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). Lošėjas taip pat gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super 
statymas“.  

• Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošėjo pasirinktą statymo sumą 
(„Bet“ (Statymas)) iš 20 ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  

 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,20 Eur 

0,02 Eur 0,40 Eur 

0,05 Eur 1,00 Eur 

0,10 Eur 2,00 Eur 

0,20 Eur 4,00 Eur 



	

	

	

89	

0,25 Eur 5,00 Eur 

0,50 Eur 10,00 Eur 

1,00 Eur 20,00 Eur 

2,00 Eur 40,00 Eur 

 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 

 
 

Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

Simbolis „Wild Robinas Hudas“  

 

Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant sudaryti 
laimintį simbolių derinį, išskyrus simbolį „Scatter 
pilis“. Gali atsirasti tik trečiame būgne. Gali paversti 
greta esančius simbolius į simbolį „Wild Robinas 
Hudas“.  

5x simbolis „Wild Robinas Hudas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Wild Robinas Hudas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 125 

3x simbolis „Wild Robinas Hudas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Wild Robinas Hudas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 4 

5x simbolis „Scatter pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 4000 ir 15, 20 arba 25 
papildomų persukimų 

4x simbolis „Scatter pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 600 ir 15, 20 arba 25 
papildomų persukimų 

3x simbolis „Scatter pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 160 ir 15, 20 arba 25 
papildomų persukimų 

5x simbolis „Princesė pelėda“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Princesė pelėda“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 
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3x simbolis „Princesė pelėda“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis „Princesė pelėda“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Pelėda su bokalu“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Pelėda su bokalu“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 60 

3x simbolis „Pelėda su bokalu“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 12 

2x simbolis „Pelėda su bokalu“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Krepšelis su aukso monetomis“ arba 
„Taikinys su strėlėmis“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

4x simbolis „Krepšelis su aukso monetomis“ arba 
„Taikinys su strėlėmis“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Krepšelis su aukso monetomis“ arba 
„Taikinys su strėlėmis“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Lankas su strėlėmis“ arba 

„Popieriaus lapas“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 60 

4x simbolis „Lankas su strėlėmis“ arba 

„Popieriaus lapas“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Lankas su strėlėmis“ arba 

„Popieriaus lapas“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 35 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 12 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1 

 
• Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) padidina tikimybę išsukti laiminčių simbolių 

derinį. Lošėjas, norėdamas pasinaudoti šia funkcija, turi paspausti ant mygtuko „Superbet“ ir pasirinkti 
vieną iš galimybių: 

o padidinti tikimybę simboliu „Wild Robinas Hudas“ paversti simbolius „Princesė pelėda“, „Pelėda su bokalu“ ir 
„Krepšelis su aukso monetomis“ (minimali statymo („Bet“ (Statymas)) suma yra €0.30 (trisdešimt euro centų));  

o padidinti tikimybę simboliu „Wild Robinas Hudas“ paversti simbolius „Princesė pelėda“, „Pelėda su bokalu“, 
„Krepšelis su aukso monetomis“, „Taikinys su strėlėmis“, „Lankas su strėlėmis“ ir „Popieriaus 
lapas“ (minimali statymo („Bet“ (Statymas)) suma yra €0,80 (aštuoniasdešimt euro centų)); 
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• Nepasirinkus funkcijos „Super statymas“ („Super Bet“), simboliu „Wild Robinas Hudas“ gali būti 
paverstas tik simbolis „Princesė pelėda“. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
32. Sukinių laboratorija („The Spin Lab“) 

 
• Sukinių laboratorija - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma– 0,40 EUR (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 80 EUR 

(aštuoniasdešimt eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama padauginus lošėjo pasirinktą statymo sumą 

(„Bet“ (Statymas)) iš 40 ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  
 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,40 Eur 

0,02 Eur 0,80 Eur 

0,05 Eur 2,00 Eur 

0,10 Eur 4,00 Eur 

0,20 Eur 8,00 Eur 

0,25 Eur 10,00 Eur 

0,50 Eur 20,00 Eur 

1,00 Eur 40,00 Eur 

2,00 Eur 80,00 Eur 

 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

Simbolis „Wild“  

 

Pakeičia bet kurį kitą simbolį padedant sudaryti 
laimintį simbolių derinį, išskyrus simbolį „Scatter“. 

5x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

3x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

2x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Scatter“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 625 ir 5 papildomi 
sukimai 

4x simbolis „Scatter“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 ir 5 papildomi 
sukimai 

3x simbolis „Scatter“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 ir 5 papildomi 
sukimai 

2x simbolis „Scatter“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

5x simbolis „Kubas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 800 

4x simbolis „Kubas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Kubas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

5x simbolis „Violetinis atomas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 600 

4x simbolis „Violetinis atomas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 80 

3x simbolis „Violetinis atomas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 

5x simbolis „Geltona molekulė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Geltona molekulė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 
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3x simbolis „Geltona molekulė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

5x simbolis „DNR molekulė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 400 

4x simbolis „DNR molekulė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „DNR molekulė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

 
• Lošimo būgnuose atsiradus trims ir daugiau simbolių „Scatter“, lošėjui atsiveria premijinio lošimo 

(„Spin Lab Bonus“) funkcija – lošėjas laimi 5 (penkis) papildomus lošimus. Prieš pradedant lošti 
papildomus lošimus, lošėjas turi galimybę pasirinkti 3 papildomas funkcijas („Feature“) – po vieną 
funkciją iš trijų ekrane matomų linijų:  

• Linija 1 („Row 1“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos papildomuose 
lošimuose: 

• „Vienodi simboliai“ („Symbols the same“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių: 
o „Kubas“, „Violetinis atomas“, „Geltona molekulė“ arba „DNR molekulė“. Visi simboliai „Kubas“, „Violetinis 

atomas“, „Geltona molekulė“ ir „DNR molekulė““ papildomuose lošimuose virsta parinktu simboliu. 
• „Simbolių gausybė“ („Symbols stacked“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių: 

o „Kubas“, „Violetinis atomas“, „Geltona molekulė“ arba „DNR molekulė“. Kiekviename lošimo būgne parinktų 
simbolių atsiranda daugiau nei įprastai, taip padidinant tikimybę surinkti laimintį šių simbolių derinį. 

o „Simbolių premijos“ („Symbol prizes“). Atsitiktine tvarka parenkamas vienas iš simbolių: „Kubas“, „Violetinis 
atomas“, „Geltona molekulė“ arba „DNR molekulė“. Už kiekvieną papildomuose lošimuose surinktą parinktą 
simbolį gaunamas papildomas laimėjimas, kuris apskaičiuojamas dauginant statymo sumą („Bet“ (Statymas)) iš 
500, 250, 200, 150, 100, 50 arba 25.  

• Linija 2 („Row 2“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos papildomuose 
lošimuose: 

o „Simbolių „Wild“ gausybė („Wild stacked“). Kiekvienas atsiradęs simbolis „Wild“ išlieka savo vietoje, o likę 
būgnai sukasi, lošiant papildomus lošimus.  

o „Papildomi simboliai „Wild“ („Extra wilds“). Visuose lošimo būgnuose atsiranda daugiau simbolių 
„Wild“. 32.7.2.3. „Laimėjimo padauginimas“ („Wild multiplier“). Kiekvienas laimėjimas surinkus 
„Wild“ simbolių derinį yra dauginamas iš 2, 3, 4, 5 arba 10.  

• Linija 3 („Row 3“): lošėjas gali pasirinkti vieną iš šių funkcijų, kurios bus panaudotos papildomuose 
lošimuose: 

o „Visų laimėjimų padauginimas“ („All wins multiplier“). Visi laimėjimai padauginami iš 2. 
o „Dvipusis laimėjimas“ („Pays both ways“). Visi laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra vienoje 

laiminčioje eilutėje iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę.  
o „5 papildomi lošimai“ („Extra 5 games“). Skiriami 5 papildomi persukimai. 
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• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
33. Kazino meistras („Casinomeister“) 

 
• Kazino meistras („Casinomeister“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

33.1. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus 
simbolį „Scatter robotas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 33.2. Minimali statymo 
suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR (keturiasdešimt eurų).  

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 
iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 
(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 

 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Scatter robotas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 100 

4x simbolis „Scatter robotas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 20 

3x simbolis „Scatter robotas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 5 

2x simbolis „Scatter robotas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 1 

5x simbolis „Casino Meister“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1500 

4x simbolis „Casino Meister“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 
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3x simbolis „Casino Meister“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis „Casino Meister“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „Medalis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Medalis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Medalis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

2x simbolis „Medalis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „No Rogue“ arba „Alaus 

bokalas“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 300 

4x simbolis „No Rogue“ arba „Alaus 

bokalas“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „No Rogue“ arba „Alaus 

bokalas“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild karikatūra“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 
robotas“, „Kiaulė“ ir „Kiaulė už grotų“, padėdamas 
lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus 
aukščiau. Laiminčiame derinyje simboliui „Wild 
karikatūra“ pakeitus kitą simbolį, laimėjimas yra 
dvigubinamas. 

5x simbolis „Wild karikatūra“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10000 

4x simbolis „Wild karikatūra“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2000 

3x simbolis „Wild karikatūra“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

2x simbolis „Wild karikatūra“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

 
• Papildomi sukimai („Casinomeister Feature“). Lošėjui, surinkusiam 3 ar daugiau simbolių „Scatter 

robotas“, suteikiami neriboti papildomi sukimai, kurių laimėjimai yra trigubinami. Kai papildomuose 
sukimuose atsiranda simbolis „Kiaulė“, lošėjui lieka 5 papildomi sukimai. Jei per šiuos penkis 
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papildomus sukimus atsiranda simbolis „Kiaulė už grotų“, neriboti papildomi sukimai atsinaujina iki 
kol simbolis „Kiaulė už grotų“ nebeatsiranda.  

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
34. Tukanai („1Can 2 Can“) 

 
• Tukanai („1Can 2Can“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR 

(penkiasdešimt eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  

 

 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Scatter“ Galutinis statymas („Total bet“) x 50 ir 10 papildomų 
sukimų. Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 10 
papildomų sukimų.  
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4x simbolis „Scatter“ Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 10 papildomų 
sukimų. 

3x simbolis „Scatter“ Galutinis statymas („Total bet“) x 5 ir 10 papildomų 
sukimų. 

5x simbolis „Gyvūnas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Gyvūnas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Gyvūnas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis „Gyvūnas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Driežas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Driežas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Driežas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Plunksnos“ arba „Gėlės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 125 

4x simbolis „Plunksnos“ arba „Gėlės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Plunksnos“ arba „Gėlės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“, 
padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

3x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Wild“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
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pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vyna,s iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
35. 300 skydų („300 Shields“) 

 
• 300 skydų („300 Shields“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter skydas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 5 EUR (penki 

eurai). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  

 

 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Scatter skydas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 100 

4x simbolis „Scatter skydas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 12 

3x simbolis „Scatter skydas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 5 

2x simbolis „Scatter skydas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 2 

5x simbolis „Šaunantis karys“ arba „Laivas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 
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4x simbolis „Šaunantis karys“ arba „Laivas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Šaunantis karys“ arba „Laivas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

2x simbolis „Šaunantis karys“ arba „Laivas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Durklas“ arba „Strėlės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Durklas“ arba „Strėlės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Durklas“ arba „Strėlės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 12 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 125 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 12 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 4 

Simbolis „Wild karys“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
skydas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild karys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Wild karys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

3x simbolis „Wild karys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis „Wild karys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

 
• Papildomi sukimai. Surinkus 3 ar daugiau simbolių „Scatter skydas“, lošėjas laimi 5 papildomus 

sukimus. Papildomų sukimų laimėjimai su simboliu „Wild karys“ yra dvigubinami. Papildomuose 
sukimuose surinkus 2 ar daugiau simbolių „Skydas“, lošėjui suteikiama antra 5 papildomų sukimų 
serija, kurių laimėjimai su simboliu „Wild karys“ yra dauginami iš 5. Surinkus 6 ar daugiau simbolių 
„Skydas“, lošėjui suteikiama trečia 5 papildomų sukimų serija, kurių laimėjimai su simboliu „Wild 
karys“ yra dauginami iš 25. Surinkus 12 ar daugiau simbolių „Skydas“, lošėjui suteikiama ketvirta 5 
papildomų sukimų serija, kurios laimėjimai su simboliu „Wild karys“ yra dauginami iš 300.  

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
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papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
36. Gydytojas Meilė („Doctor Love“) 

 
• Gydytojas Meilė (Doctor Love) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter meilės matuoklis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR 

(keturiasdešimt eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki  
• 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  

 

 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Scatter meilės matuoklis“ Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 20 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra trigubinami. 

4x simbolis „Scatter meilės matuoklis“ Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 15 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra trigubinami. 

3x simbolis „Scatter meilės matuoklis“ Galutinis statymas („Total bet“) x 4 ir 10 papildomų 
sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose 
yra trigubinami. 

2x simbolis „Scatter meilės matuoklis“ Galutinis statymas („Total bet“) x 2 

5x simbolis „Slaugė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1500 



	

	

	

101	

4x simbolis „Slaugė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

3x simbolis „Slaugė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 60 

2x simbolis „Slaugė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Slaugė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 750 

4x simbolis „Ligonis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

3x simbolis „Ligonis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Ligonis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 4 

5x simbolis „Meškutis“ arba „Greitosios 

pagalbos automobilis“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 400 

4x simbolis „Meškutis“ arba „Greitosios 

pagalbos automobilis“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Meškutis“ arba „Greitosios 

pagalbos automobilis“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Gėlės“ arba „Laikrodis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Gėlės“ arba „Laikrodis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

3x simbolis „Gėlės“ arba „Laikrodis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Kardiograma“ arba 

„Ramentai“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Kardiograma“ arba 

„Ramentai“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Kardiograma“ arba 

„Ramentai“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Stetoskopas“ arba 

„Vaistai“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Stetoskopas“ arba 

„Vaistai“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Stetoskopas“ arba 

„Vaistai“ 

Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild gydytojas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
meilės matuoklis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną 
ar kelis derinius, paminėtus aukščiau.  

5x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5000 
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4x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

3x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

2x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

1x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

  
37. Gydytojas Meilė atostogauja („Doctor Love on Vacation“) 

 
• Gydytojas Meilė atostogauja („Doctor Love on Vacation“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter banglentė“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR 

(keturiasdešimt eurų). 37.3. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą 
(„Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti 
(„Spin“ (Sukti)). 

• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 
(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 

 
Laimintys deriniai:  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Scatter banglentė“ Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 20 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra trigubinami. 

4x simbolis „Scatter banglentė“ Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 16 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra trigubinami. 

3x simbolis „Scatter banglentė“ Galutinis statymas („Total bet“) x 5 ir 12 papildomų 
sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose 
yra trigubinami. 

2x simbolis „Scatter banglentė“ Galutinis statymas („Total bet“) x 2 

5x simbolis „Slaugė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Slaugė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

3x simbolis „Slaugė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis „Slaugė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „Nudegęs poilsiautojas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Nudegęs poilsiautojas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Nudegęs poilsiautojas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

2x simbolis „Nudegęs poilsiautojas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „Vėžliukas“ arba „Lėktuvas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Vėžliukas“ arba „Lėktuvas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Vėžliukas“ arba „Lėktuvas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Stetoskopas“ arba „Kokteilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Stetoskopas“ arba „Kokteilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Stetoskopas“ arba „Kokteilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Širdelė“ arba „Kamuolys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Širdelė“ arba „Kamuolys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „Širdelė“ arba „Kamuolys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Lagaminas“ arba „Gultas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 125 

4x simbolis „Lagaminas“ arba „Gultas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Lagaminas“ arba „Gultas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild gydytojas“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
banglentė“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. Laiminčiame derinyje 
simboliui „Wild gydytojas“ pakeitus kitą simbolį, 



	

	

	

104	

laimėjimas yra dvigubinamas. 

5x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5000 

4x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

3x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

2x simbolis „Wild gydytojas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
38. Rytų drakonas („Eastern Dragon“) 

 
• Rytų drakonas („Eastern Dragon“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR 

(keturiasdešimt eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  

 

 
Laimintys deriniai:  
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Scatter“ Galutinis statymas („Total bet“) x 200 

4x simbolis „Scatter“ Galutinis statymas („Total bet“) x 20 

3x simbolis „Scatter“ Galutinis statymas („Total bet“) x 5 

2x simbolis „Scatter“ Galutinis statymas („Total bet“) x 1 

5x simbolis „Žuvis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3000 

4x simbolis „Žuvis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 300 

3x simbolis „Žuvis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

2x simbolis „Žuvis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Šviestuvas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Šviestuvas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

3x simbolis „Šviestuvas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Šviestuvas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Lotosas“ arba „Fejerverkai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Lotosas“ arba „Fejerverkai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Lotosas“ arba „Fejerverkai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

2x simbolis „Lotosas“ arba „Fejerverkai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 300 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild drakonas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“, 
padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus aukščiau. 

1x simbolis „Wild drakonas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

2x simbolis „Wild drakonas“, atsiradęs pirmame ir 
penktame būgne 

15 papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra trigubinami. Papildomų sukimų 
laimėjimai, surinkus derinį, kuriame yra simbolis 
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„Wild drakonas“ yra dauginami iš 6.  

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
39. Gyvačių kerėtojas („The Snake Charmer“) 

 
• Gyvačių kerėtojas („The Snake Charmer“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter kerėtojas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR 

(penkiasdešimt eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  

 

 
 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 
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5x simbolis „Scatter kerėtojas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 10 
papildomų sukimų.   

4x simbolis „Scatter kerėtojas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 10 
papildomų sukimų. 

3x simbolis „Scatter kerėtojas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 4 ir 10 papildomų 
sukimų. 

2x simbolis „Scatter kerėtojas“ Galutinis statymas („Total bet“) x 2 

5x simbolis „Moteris“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1500 

4x simbolis „Moteris“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

3x simbolis „Moteris“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 60 

2x simbolis „Moteris“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Dramblys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 750 

4x simbolis „Dramblys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

3x simbolis „Dramblys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Dramblys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 4 

5x simbolis „Dūdelė“ arba „Gyvačių krepšys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 400 

4x simbolis „Dūdelė“ arba „Gyvačių krepšys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Dūdelė“ arba „Gyvačių krepšys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild gyvatė“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
kerėtojas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild gyvatė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5000 

4x simbolis „Wild gyvatė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

3x simbolis „Wild gyvatė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 
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2x simbolis „Wild gyvatė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
40. Džinė („Genie Wild“) 

 
• Džinė („Genie Wild“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter butelis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR 

(penkiasdešimt eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  

 

 
 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Scatter butelis“ Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 10 
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papildomų sukimų. 

4x simbolis „Scatter butelis“ Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 10 
papildomų sukimų. 

3x simbolis „Scatter butelis“ Galutinis statymas („Total bet“) x 4 ir 10 papildomų 
sukimų. 

2x simbolis „Scatter butelis“ Galutinis statymas („Total bet“) x 2 

5x simbolis „Beždžionė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1500 

4x simbolis „Beždžionė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

3x simbolis „Beždžionė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 60 

2x simbolis „Beždžionė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Aukso skrynia“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 750 

4x simbolis „Aukso skrynia“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

3x simbolis „Aukso skrynia“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Aukso skrynia“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 4 

5x simbolis „Smaragdas“ arba „Vaisiai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 400 

4x simbolis „Smaragdas“ arba „Vaisiai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Smaragdas“ arba „Vaisiai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild džinė“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
butelis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild džinė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5000 

4x simbolis „Wild džinė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

3x simbolis „Wild džinė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

2x simbolis „Wild džinė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 
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• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
41. Auksinis „Ahoi“ („Gold Ahoy“) 

 
• Auksinis „Ahoi“ („Gold Ahoy“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter skrynia“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR 

(penkiasdešimt eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  

 

 
 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Laivas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10000 

4x simbolis „Laivas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 750 
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3x simbolis „Laivas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

2x simbolis „Laivas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Piratų vėliava“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Piratų vėliava“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 300 

3x simbolis „Piratų vėliava“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Piratų vėliava“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Butelis“ arba „Durklas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Butelis“ arba „Durklas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

2x simbolis „Butelis“ arba „Durklas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

3x simbolis „Žemėlapis“ 2, 3 ir 5 

būgnuose 

Iki 30 papildomų sukimų. Visi laimėjimai 
papildomuose sukimuose yra dauginami iš 4. 

Simbolis „Wild piratas“  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 
skrynia“ ir „Žemėlapis“, padėdamas lošėjui sudaryti 
vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild piratas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25000 

4x simbolis „Wild piratas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5000 

3x simbolis „Wild piratas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

2x simbolis „Wild piratas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

 
• Skrynios premijinis lošimas („Chest bonus“). Lošimo būgnuose atsiradus trims arba daugiau simbolių 

„Scatter skrynia“, lošėjui atsiveria premijinis Skrynios lošimas, kuriame, pasirinkus vieną iš atsiradusių 
skrynių, lošėjas laimi papildomą laimėjimą. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
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pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
42. Airiškos akys („Irish eyes“) 

 
• Airiškos akys („Irish eyes“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 42.1. 

Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR 

(penkiasdešimt eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 

 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Scatter mergina“ Galutinė statymo suma („Total bet“) x 100 ir 12 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra trigubinami. 

4x simbolis „Scatter mergina“ Galutinė statymo suma („Total bet“) x 20 ir 12 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra trigubinami. 

3x simbolis „Scatter mergina“ Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 ir 12 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
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sukimuose yra trigubinami. 

2x simbolis „Scatter mergina“ Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2 

5x simbolis „Pieva“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1250 

4x simbolis „Pieva“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

3x simbolis „Pieva“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Pieva“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 6 

5x simbolis „Aukso puodas“ arba „Dobilas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Aukso puodas“ arba „Dobilas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 175 

3x simbolis „Aukso puodas“ arba „Dobilas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis „Aukso puodas“ arba „Dobilas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 125 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild elfas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 
mergina“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild elfas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10000 

4x simbolis „Wild elfas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

3x simbolis „Wild elfas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

2x simbolis „Wild elfas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

2x simbolis „Wild elfas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

 
• Pasirink ir laimėk premijinis lošimas („Pick and win feature“). Pirmame ir penktame būgnuose 

atsiradus simboliams „Wild elfas“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame, pasirinkus vieną iš 
simbolių „Wild elfas“, galima laimėti laimėjimą, lygų statymui („Bet“ (Statymas)) padaugintam iki 100 
kartų.  

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
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norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
43. Ramzio turtai („Ramesses Riches“) 

 
• Ramzio turtai („Ramesses Riches“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter kryžius“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR 

(keturiasdešimt eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  

 

 
Laimintys deriniai: 
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Scatter kryžius“ Galutinis statymas („Total bet“) x 100 ir 20 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra trigubinami. 

4x simbolis „Scatter kryžius“ Galutinis statymas („Total bet“) x 15 ir 16 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra trigubinami. 

3x simbolis „Scatter kryžius“ Galutinis statymas („Total bet“) x 5 ir 12 papildomų 
sukimų. Visi laimėjimai papildomuose sukimuose 
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yra trigubinami. 

2x simbolis „Scatter kryžius“ Galutinis statymas („Total bet“) x 2 

5x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

3x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

2x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „Katė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Katė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Katė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

2x simbolis „Katė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „Papirusas“ arba „Akis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Papirusas“ arba „Akis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Papirusas“ arba „Akis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 125 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild Ramzis“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį 

„Scatter kryžius“, padėdamas lošėjui 

sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus 

aukščiau. Laimėjimai už derinius, kuriuose 

simbolis „Wild Ramzis“ pakeičia kitą 

simbolį, yra dvigubinami. Papildomų sukimų 

laimėjimai už derinius, kuriuose yra simbolis 

„Wild Ramzis“, yra dauginami iš 6. 

5x simbolis „Wild Ramzis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5000 
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4x simbolis „Wild Ramzis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

3x simbolis „Wild Ramzis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

2x simbolis „Wild Ramzis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
44. Imperatoriaus sodas („Emperor‘s Garden“) 

 
• Imperatoriaus sodas („Emperor‘s Garden“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus  
• simbolį „Scatter žuvys“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR 

(penkiasdešimt eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Scatter žuvys“  

 

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 100 ir 10 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra trigubinami. 

4x simbolis „Scatter žuvys“  

 

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 20 ir 10 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra trigubinami. 

3x simbolis „Scatter žuvys“  

 

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 ir 10 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra trigubinami. 

2x simbolis „Scatter žuvys“ Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2 

5x simbolis „Imperatorius“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5000 

4x simbolis „Imperatorius“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

3x simbolis „Imperatorius“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Imperatorius“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „Statula“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Statula“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

3x simbolis „Statula“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

2x simbolis „Statula“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „Lelija“ arba „Namelis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Lelija“ arba „Namelis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Lelija“ arba „Namelis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 125 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild sodas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
žuvys“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik 



	

	

	

118	

antrame, trečiame ir ketvirtame būgne.  

Simboliui „Wild sodas“ atsiradus antrame, trečiame 
ir/ arba ketvirtame būgne, šis simbolis apima visas 
tris pozicijas tame būgne, kuriame atsirado. 
Papildomų sukimų laimėjimai už derinius su 
simboliu „Wild sodas“ yra trigubinami.  

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
45. Koliziejaus šaukimas („Call of the Colosseum“) 

 
• Koliziejaus šaukimas („Call of the Colosseum“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter skydas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR 

(penkiasdešimt eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)),  
• pasirinkti nuo 1 iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Scatter skydas“  

 

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 100 ir 10 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose 
sukimuose bet kurioje pozicijoje atsiradus simboliui 
„Wild imperatorius“ su nykščiais, pakeltais į viršų, 
lošėjas papildomai laimi nuo 1 iki 3 papildomų 
sukimų.  

4x simbolis „Scatter skydas“  

 

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 15 ir 10 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose 
sukimuose bet kurioje pozicijoje atsiradus simboliui 
„Wild imperatorius“ su nykščiais, pakeltais į viršų, 
lošėjas papildomai laimi nuo 1 iki 3 papildomų 
sukimų.  

3x simbolis „Scatter skydas“  

 

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 ir 10 
papildomų sukimų. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra dvigubinami. Papildomuose 
sukimuose bet kurioje pozicijoje atsiradus simboliui 
„Wild imperatorius“ su nykščiais, pakeltais į viršų, 
lošėjas papildomai laimi nuo 1 iki 3 papildomų 
sukimų. 

3x simbolis „Scatter skydas“  Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2 

5x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5000 

4x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

3x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Liūtas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2000 
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4x simbolis „Liūtas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

3x simbolis „Liūtas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

2x simbolis „Liūtas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Koliziejus“ arba „Vežimas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Koliziejus“ arba „Vežimas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Koliziejus“ arba „Vežimas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

2x simbolis „Skydas“ arba „Šarvai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Skydas“ arba „Šarvai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

3x simbolis „Skydas“ arba „Šarvai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Maišelis“ arba „Batai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Maišelis“ arba „Batai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „Maišelis“ arba „Batai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Monetos“ arba „Vynuogės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Monetos“ arba „Vynuogės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „Monetos“ arba „Vynuogės“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild imperatorius“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
skydas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau.  

Gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame 
būgne.  

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
46. Drakono kritimas („Dragon Drop“) 

 
• Drakono kritimas („Dragon Drop“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 
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„Scatter kiaušinis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 50 EUR 

(penkiasdešimt eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 25 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)).  
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 

 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Scatter kiaušinis“  

 

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 100 ir 8 
papildomi sukimai. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra dvigubinami. Papildomame sukime 
atsiradus simboliui „Wild drakonas“, jis išlieka savo 
vietoje likusiems papildomiems sukimams. 

4x simbolis „Scatter kiaušinis“  

 

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 20 ir 8 
papildomi sukimai. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra dvigubinami. Papildomame sukime 
atsiradus simboliui „Wild drakonas“, jis išlieka savo 
vietoje likusiems papildomiems sukimams. 

3x simbolis „Scatter kiaušinis“  

 

Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 ir 8 
papildomi sukimai. Visi laimėjimai papildomuose 
sukimuose yra dvigubinami. Papildomame sukime 
atsiradus simboliui „Wild drakonas“, jis išlieka savo 
vietoje likusiems papildomiems sukimams. 

2x simbolis „Scatter kiaušinis“  Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2 

5x simbolis „Skrynia“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5000 

4x simbolis „Skrynia“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Skrynia“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 
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2x simbolis „Skrynia“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Karys“ arba „Avis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Karys“ arba „Avis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Karys“ arba „Avis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

3x simbolis „10“ arba „9“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild drakonas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
kiaušinis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau.  

Gali atsirasti tik antrame, trečiame ir ketvirtame 
būgne. 

Laimėjimai už derinius, kuriuose simbolis „Wild 
drakonas“ pakeičia kitą simbolį, yra dvigubinami. 

 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą 
lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą 
padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti 
ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, 
spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta 
iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, 
kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 
simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 
(keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba 
lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą 
arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai surinktą (-us) 
simbolių derinį (-ius). 
 

47. Laukiniai vakarai („Wild West“) 
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• Laukiniai vakarai („Wild West“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“). 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter žetonai“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 20 EUR 

(dvidešimt eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti 

(„Spin“ (Sukti)).  
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  
 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,10 Eur 

0,02 Eur 0,20 Eur 

0,05 Eur 0,50 Eur 

0,10 Eur 1,00 Eur 

0,20 Eur 2,00 Eur 

0,25 Eur 2,50 Eur 

0,50 Eur 5,00 Eur 

1,00 Eur 10,00 Eur 

2,00 Eur 20,00 Eur 

 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
 

 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

3x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Arklys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Arklys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 120 
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3x simbolis „Arklys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 

2x simbolis „Arklys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Užeiga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Užeiga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 80 

3x simbolis „Užeiga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

5x simbolis „Pinigų maišas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „Pinigų maišas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 80 

3x simbolis „Pinigų maišas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

5x simbolis „Grafinas su stiklinėmis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Grafinas su stiklinėmis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 

3x simbolis „Grafinas su stiklinėmis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Batai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Batai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 

3x simbolis „Batai“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Kortų dėklas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „Kortų dėklas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 40 

3x simbolis „Kortų dėklas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

Simbolis „Wild kaubojus“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
žetonai“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik 
trečiame, ketvirtame ir penktame būgne. Surinkus 
laimintį derinį su simboliu „Wild kaubojus“, lošėjas 
laimi 5 papildomus sukimus. 

Simbolis „Scatter žetonai“ Gali atsirasti tik per papildomus sukimus. Atsiradęs 
papildomame sukime, jis pakartoja prieš papildomą 
sukimą laimėtą laimėjimą.  

 
• Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 

laimėjimą 2 arba 5 kartus, jeigu laiminčiame derinyje atsivers simbolis „Wild kaubojus“: 
• Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui galimybę  
• pasididinti savo laimėjimą 2 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo 

(„Bet“ (Statymas)) sumą dauginant iš 20. 
• Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 

laimėjimą 5 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“ (Statymas)) 
sumą dauginant iš 50. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
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pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
48. Papildomi pinigai („Extra cash“) 

 
• Papildomi pinigai („Extra cash“) - 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 10 EUR (dešimt 

eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 50 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  

 

 
 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Scatter laikraštis“ Galutinė statymo suma („Total bet“) x 50 ir 20 
papildomų sukimų. 

4x simbolis „Scatter laikraštis“ Galutinė statymo suma („Total bet“) x 5 ir 12 
papildomų sukimų. Pagrindiniame sukime atsiradus 
simboliui „Wild laikraštis“, jis išlieka savo vietoje 
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papildomam sukimui. 

3x simbolis „Scatter laikraštis“ Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2 ir 8 
papildomi sukimai. Pagrindiniame sukime atsiradus 
simboliui „Wild laikraštis“, jis išlieka savo vietoje 
papildomam sukimui. 

5x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 400 

4x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

3x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis „Automobilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Šuo“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 300 

4x simbolis „Šuo“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

3x simbolis „Šuo“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

2x simbolis „Šuo“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „Spaudos kioskas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Spaudos kioskas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Spaudos kioskas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Laikraščiai vežimėlyje“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Laikraščiai vežimėlyje“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Laikraščiai vežimėlyje“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Laikraščių krūva“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

3x simbolis „Laikraščių krūva“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Laikraščių krūva“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „K“ arba „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

3x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild laikraštis“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
laikraštis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
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derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild laikraštis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Wild laikraštis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Wild laikraštis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

2x simbolis „Wild laikraštis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
49. Plaukiant Nilu („A While on The Nile“) 

 
• Plaukiant Nilu („A While on The Nile“) - 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“). 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter smaragdas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
• Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 10 EUR 

(dešimt eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) ir paspausti 

mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super 
statymas“. 

• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių (penkiasdešimt) iš 
statymo sumos („Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis 
statymas).  

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  
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Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

3x simbolis „Scatter smaragdas“ Galutinė statymo suma („Total bet“) x 2 ir 5 
papildomi sukimai. Simbolis „Scatter 
smaragdas“ gali atsirasti tik 2, 3 ir 4 būgne. 

5x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Mergina“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Akis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 300 

4x simbolis „Akis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

2x simbolis „Akis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Piešinys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

5x simbolis „Piešinys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

5x simbolis „Piešinys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „Lazdelė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Lazdelė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

3x simbolis „Lazdelė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 
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4x simbolis „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

4x simbolis „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

4x simbolis „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

4x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild faraonas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 
smaragdas“ ir „Scatter skarabėjus“, padėdamas 
lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus 
aukščiau. Gali atsirasti tik 2,3 ir 4 būgne. 

 
• Skarabėjaus premijinis lošimas („Scarab Bonus Feature“). Lošimo būgnuose atsiradus trims 

simboliams „Scatter skarabėjus“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kurio metu lošėjas turi rinktis 
atsiradusius skarabėjus tol, kol pasirodo ženklas „Collect“ (Surinkti). Visi laimėjimai yra dauginami iš 
statymo („Bet“ (Statymas)) sumos. Simbolis „Scatter skarabėjus“ gali atsirasti tik 1,3 ir 5 būgnuose.  

• Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 
laimėjimą nuo 2 iki 10 kartų, jeigu laiminčiame derinyje atsivers simbolis „Wild faraonas“: 

• Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 
laimėjimą 2 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“ (Statymas)) 
sumą dauginant iš 50. 

• Papildoma funkcija „Super statymas x4“ („Super Bet x4“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 
laimėjimą 4 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“ (Statymas)) 
sumą dauginant iš 100. 

• Papildoma funkcija „Super statymas x6“ („Super Bet x6“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 
laimėjimą 6 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“ (Statymas)) 
sumą dauginant iš 200. 

• Papildoma funkcija „Super statymas x8“ („Super Bet x8“) suteikia lošėjui galimybę pasididinti savo 
laimėjimą 8 kartus. Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo („Bet“ (Statymas)) 
sumą dauginant iš 250. 

• Papildoma funkcija „Super statymas x10“ („Super Bet x10“ )suteikia lošėjui galimybę pasididinti 
savo laimėjimą 10 kartų. Galutinė statymo suma („Total Bet“), kuri turi būti pastatyta, norint įjungti 
papildomą funkciją, „Super statymas x 10“, apskaičiuojama Statymo („Bet“ (Statymas)) sumą 
dauginant iš 300. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį  

• (-ius) arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
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lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
50. Juokdarys („Joker Jester“) 

 
• Juokdarys („Joker Jester“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter kamuoliai“, „Statinė“ ir „Krepšys“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 40 EUR 

(keturiasdešimt eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)), pasirinkti nuo 1 

iki 20 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  

  

 
 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Scatter kamuoliai“ Galutinis statymas („Total bet“) x 100 

4x simbolis „Scatter kamuoliai“ Galutinis statymas („Total bet“) x 10 

3x simbolis „Scatter kamuoliai“ Galutinis statymas („Total bet“) x 5 

2x simbolis „Scatter kamuoliai“ Galutinis statymas („Total bet“) x 1 

5x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 400 

4x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

3x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 
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2x simbolis „Pilis“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 3 

5x simbolis „Gitara“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 250 

4x simbolis „Gitara“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 30 

3x simbolis „Gitara“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

2x simbolis „Gitara“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 2 

5x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

4x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „A“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

5x simbolis „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 125 

4x simbolis „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 115 

4x simbolis „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Q“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 8 

5x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 15 

3x simbolis „J“ arba „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 4 

Simbolis „Wild juokdarys“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 
kamuoliai“, „Statinė“ ir „Krepšys“, padėdamas 
lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus 
aukščiau. 

5x simbolis „Wild juokdarys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Wild juokdarys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 300 

3x simbolis „Wild juokdarys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 150 

2x simbolis „Wild juokdarys“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

 
• Premijinis žongliravimo lošimas („Jugle bonus“) atsiveria lošėjui, kai 1, 2 ir 3 būgnuose atsiranda 

simbolis „Krepšys“. Juokdarys pradeda žongliruoti tris kiaušinius, o lošėjas, norėdamas padidinti 
laimėjimą, turi paspausti ant mygtuko „Add Egg“ (Įdėti kiaušinį). Kuo daugiau kiaušinių juokdarys 
žongliruos, tuo didesnis bus laimėjimas. Premijinis lošimas baigsis, kai juokdarys išmes kiaušinį. 
Lošėjas, norėdamas išsaugoti jau sukauptą laimėjimą, gali pasirinkti jį atsiimti („Take win“). 
Premijinio žongliravimo lošimo laimėjimai yra dauginami iš statymo („Bet“ (Statymas)) sumos. 

• Premijinis juokdario laimėjimas („Jester wild feature“) yra suteikiamas atsitiktine tvarka po bet kurio 
sukimo. Juokdarys šokinėja per lošimo būgnus, paversdamas tam tikrus simbolius į simbolį „Wild 
juokdarys“ ir laimėjimas yra perskaičiuojamas.  

• Premijinis statinės lošimas („Barrel Bonus Feature“) atsiveria lošėjui, kai simbolis „Statinė“ atsiranda 
3, 4 ir 5 būgnuose. Lošėjas turi rinktis atsiradusias statines, slepiančias skirtingus laimėjimus, tol, kol 



	

	

	

132	

atsiranda Juokdarys. Visi premijinio statinės lošimo laimėjimai yra dauginami iš statymo 
(„Bet“ (Statymas)) sumos. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
51. Merlino stebuklingi persukimai („Merlin‘s Magic Respins“) 

 
• Merlino stebuklingi persukimai – 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

Lošimas turi papildomą funkciją „Super statymas“ („Super Bet“). 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter Katilas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – €0,50 (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - €700 (septyni 

šimtai eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti 

(„Spin“ (Sukti)) bei papildomai gali pasirinkti papildomą lošimo funkciją „Super statymas“. 
• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus lošimo linijų („Lines“) skaičių iš statymo sumos 

(„Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Total bet“ (Galutinis statymas).  
 
Statymas („Bet“ (Statymas))  Galutinė statymo suma („Total Bet“)  

0,01 Eur 0,50 Eur 

0,02 Eur 1,00 Eur 

0,05 Eur 2,50 Eur 

0,10 Eur 5,00 Eur 

0,20 Eur 10,00 Eur 

0,25 Eur 12,50 Eur 

0,50 Eur 25,00 Eur 

1,00 Eur 50,00 Eur 

2,00 Eur 100,00 Eur 

 
• Papildoma funkcija „Super statymas“ („Super Bet“) suteikia lošėjui galimybę laimėti „Wild 

persukimų galimybę“ („Wild Respins Feature“) ir padidina galimybę išsukti simbolius „Wild 
Merlinas“:  
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• Papildoma funkcija „Super statymas x1“ („Super Bet x1“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 1 „Wild 
persukimą („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo 
(„Bet“ (Statymas)) sumą dauginant iš 100.  

• Papildoma funkcija „Super statymas x2“ („Super Bet x2“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 2 „Wild 
persukimus“ („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo 
(„Bet“ (Statymas)) sumą dauginant iš 150. 

• Papildoma funkcija „Super statymas x3“ („Super Bet x3“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 3 „Wild 
persukimus“ („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo 
(„Bet“ (Statymas)) sumą dauginant iš 250.  

• Papildoma funkcija „Super statymas x4“ („Super Bet x4“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 4 „Wild 
persukimus“ („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo 
(„Bet“ (Statymas)) sumą dauginant iš 300.  

• Papildoma funkcija „Super statymas x5“ („Super Bet x5“) suteikia lošėjui galimybę laimėti 5 „Wild 
persukimus“ („Wild Respins Feature“). Galutinė statymo suma („Total Bet“) apskaičiuojama Statymo 
(„Bet“ (Statymas)) sumą dauginant iš 350. 

• Pasirinkus šią funkciją, simbolis „Wild Merlinas“ gali atsirasti visuose būgnuose.  
• Pasirinkus šią funkciją ir nors viename būgne atsivertus 4 simboliams „Wild Merlinas“, šie simboliai 

išliks savo vietose visų persukimų metu ir taip lošėjui suteiks galimybę pasididinti savo laimėjimą. 
• Visi papildomi sukimai lošiami tomis pačiomis linijomis ir statymais, kokie buvo pasirinkti 

pagrindiniame sukime, lėmusiame papildomą sukimą.  
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):  

 

 
 
Laimintys deriniai:  
Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Taurė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 500 

4x simbolis „Taurė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Taurė“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Knyga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 300 

4x simbolis „Knyga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Knyga“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

5x simbolis „Teleskopas“ arba „Raštas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 200 

4x simbolis „Teleskopas“ arba „Raštas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 
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3x simbolis „Teleskopas“ arba „Raštas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

5x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

4x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „A“ arba „K“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 10 

5x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 75 

4x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „Q“ arba „J“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

5x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 50 

4x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 20 

3x simbolis „10“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 5 

Simbolis „Wild Merlinas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
Katilas“ padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik 2,3 ir 
4 būgnuose. 

5x simbolis „Wild Merlinas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 1000 

4x simbolis „Wild Merlinas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 100 

3x simbolis „Wild Merlinas“ Statymas („Bet“ (Statymas)) x 25 

3x simbolis „Scatter Katilas“ Galutinis statymas (be „Super statymo“ sumos) x 2 ir 
7 papildomi sukimai. Simboliai gali atsirasti 
antrame, trečiame ir ketvirtame  

būgnuose.  

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame 
lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).  

 
52. Septyni veidrodžiai 

 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
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nuo tam tikro simbolių derinio.  
 
Žaidime nustatytos 9 laimėjimų eilutės. Jūs pasirenkate norimą statymo sumą. Norėdami įsukti būgnus, 
naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma 
dabartinė statymo parinktis ir pastatoma didžiausia leidžiama žaidimo suma. 
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Septyni veidrodžiai“ pagyvina simbolis „Scatter“, kuris įjungia Papildomą 
žaidimą. Norėdami padvigubinti laimėjimus, galite naudoti dvigubo laimėjimo lošimo režimą. 
 
Kaip žaisti? 
Norėdami žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus 
didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma  suma atsistatys į mažiausią statomą 
sumą. 
2. Pasirinkę statymą, paspauskite būgnams įsukti skirtą „Sukimo” mygtuką. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimų derinių lentelę, kuri atsidaro paspaudus mygtuką „Taisyklės“. 
3. Galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausia leistina žaidimo statymo 
suma. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš 
karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką. 
4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos” mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo išmokas ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma parodoma „Laimėjimo lentelėje“. 
5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti“. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama ir 
persiunčiama į jūsų bendrą kreditų sąskaitą, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“. 
 
Laimėjimų išmokos 
Laimėjimo eilutės 
Žaidime yra nustatytos 9 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija pavaizduota toliau esančiame paveikslėlyje. 

 
Laimėjimo derinys 
Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. 
Visi laimėjimai išmokami tuomet, kai simboliai pasirodo iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ simbolius (žr. 
paaiškinimą žemiau), kurie gali pasirodyti bet kokia pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo 
eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo 
derinio. Paspaudus mygtuką „Surinkti“, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų 
sąskaitos. 
 
Simbolis „Scatter“ 
Žvaigždės simbolis yra „Scatter“ simbolis, kuris įjungia Papildomą žaidimą, jeigu laimėjimas kurioje būgno 
padėtyje užsidega trys ar daugiau žvaigždžių simbolių. Vienu metu ant kiekvieno būgno gali atsirasti tik vienas 
„Scatter“ simbolis.  
 
Papildomas žaidimas 
Papildomame žaidime pasirodys ekranas su septyniais veidrodžiais. Turite pasirinkti veidrodžius ir ant jų 
paspausti, kad atidengtumėte laimėtą papildomą kiekį. Galimų pasirinkti veidrodžių kiekis priklauso nuo 
„Scatter“ simbolių, kurie įjungia Papildomą žaidimą, kiekio. Pasirinkus jį, papildomas laimėjimas automatiškai 
pridedamas prie kreditų sąskaitos. 
 
Lošimo funkcija 
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Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. 
Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą. 
Jeigu pasirenkate lošimą, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, kokios spalvos – 
raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkę spalvą, atversite kortą. Jeigu atspėjate teisingai, gaunate dvigubą 
dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, tame sukime prarandate savo laimėjimą.  
 

 

	

	

	

	

	

	

Simboliai 3x 4x 5x 

77 x Laimėjimas 177 x Laimėjimas 777 x Laimėjimas 

17 x Laimėjimas 77 x Laimėjimas 177 x Laimėjimas 

7 x Laimėjimas 17 x Laimėjimas 77 x Laimėjimas 

5 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 50 x Laimėjimas 

5 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 40 x Laimėjimas 

5 x Laimėjimas 10 x Laimėjimas 30 x Laimėjimas 
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53. Juodoji Mumija 
 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio.  
Žaidime numatytos 5 laimėjimo eilutės. Jūs pasirenkate norimą statyti kiekį. Norėdami įsukti būgnus, 
naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma 
dabartinė statymo parinktis ir pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma. 
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Juodoji Mumija“ pagyvina simbolis „Wild“ kuris, laimėjimo deriniuose 
pakeisdamas tam tikrus simbolius, laimėjimams taiko papildomus dauginamuosius. 
 
Kaip žaisti? 
Norėdami žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo“ lentelės esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus 
didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 
2. Pasirinkę statymą, paspauskite būgnams įsukti skirtą „Sukimo“ mygtuką. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausia leistina žaidimo 
statymo suma. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės 
suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką. 
4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo išmokėjimus ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa laimėta suma parodoma „Laimėjimo lentelėje“. 
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5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti“. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama ir 
persiunčiama į bendrą jūsų kreditų sąskaitą, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“. 
 
Laimėjimų išmokos 
Laimėjimo eilutės 
Žaidime nustatytos 5 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje. 

 
Laimėjimo derinys 
Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra 
išmokami tuomet, kai simboliai pasirodo iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės 
laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 
Paspaudus mygtuką „Surinkti“, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos.  
Toliau pateikiami laimėjimo deriniai: 
 
Simbolis „Wild“ 
Juodoji mumija – tai simbolis „Wild“, kuris žaidime gali pakeisti laimėjimas kurį kitą simbolį, kad būtų galima 
lengviau suformuoti laimėjimo derinius. Jeigu simbolis „Wild“ vienu metu pasirodo daugiau kaip vienoje 
laimėjimo eilutėje, tai šis simbolis tose laimėjimo eilutėse atskirai pakeičia simbolius ir laimėjimo deriniai 
išmokami atskirai. Tokiu atveju visi laimėjimai yra grupuojami, kad galėtumėte iš jų lošti arba susirinkti bendrą 
laimėjimą. 
Kai simbolis „Wild“ pakeičia J, Q, K arba A, tai laimėjimo eilutei laimėti taikomas papildomas dauginamasis, 
atsižvelgiant į tai, kiek simbolių yra derinyje. 
 
Lošimo funkcija 
Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. 
Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą. Jeigu pasirenkate 
lošimą, pasirodo lentelė su penkiais būgnais ir žvaigždėmis. Turėsite atspėti, ar kitame būgne pasirodysianti 
žvaigždė bus raudona, ar juoda. Pasirinkus spalvą (paspaudžiant ant vienos iš spalvotų dėžių, esančių lentelės 
su būgnais šonuose), būgnai pradės suktis, ir jeigu atspėjate teisingai, gausite dvigubą dabartinį laimėjimą. 
Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, netenkate dabartinio laimėjimo. Trečia galimybė – pasirodo auksinė 
žvaigždė. Tokiu atveju jūs nelaimite nei dvigubo laimėjimo, nei pralaimite dabartinį laimėjimą, laimėjimas 
galite pasirinkti, ar norite vėl lošti iš esamo laimėjimo, ar jį susirinkti. Šiam lošimui taikomos tos pačios 
aukščiau aprašytos taisyklės. 
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54. Juodabarzdžio užduotis 
 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio. 
Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir 
pasirinkti norimą statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio 
statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis ir 
pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma. 
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Juodabarzdžio užduotis“ pagyvina simbolis „Wild“ ir 3 „Scatter“ simboliai. 
„Scatter“ simboliai suteiks jums nemokamus sukimus, jeigu šie simboliai po sukimo atitinkamai pasirodys 
pirmame, trečiame ir penktame būgnuose. Nemokamų sukimų metu 3 „Scatter“ simboliai taps kortomis „Wild“, 
kurios suteiks jums papildomus laimėjimus. Taip pat galite rinktis lošti iš savo laimėjimų, norėdami juos 
padvigubinti. 
 
Kaip žaisti? 
Norėdami žaisti žaidimą: 
 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo“ ar „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. 
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma suma atsistatys į mažiausią 
statomą sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 
skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimų lentelėje“. 
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2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius mygtukus „-“ ir „+“. 
Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą 
paspaudus mygtuką „+“, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę. 
3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite būgnams įsukti skirtą „Sukimo“ mygtuką. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
4. Galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais žaidimo leistinais kreditais 
ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo 
nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką.  
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir laimėjimo derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų 
laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma rodoma „Laimėjimo lentelėje“. 
6. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti“. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama ir 
persiunčiama į jūsų bendrą kreditų sąskaitą, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“. 
 
Laimėjimų išmokos 
Laimėjimo eilutės 
Šiame žaidime galite aktyvinti daugiausia 9 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija pavaizduota toliau esančiame 
paveikslėlyje. Taip pat paveikslėlį galite pamatyti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo išmokos” mygtuką. 

 
Laimėjimo derinys 
Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra 
išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter“ ir Premijas, kuriems esant 
laimėjimas yra išmokamas, nesvarbu, kokia tvarka jie pasirodė. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės 
laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 
Paspaudus mygtuką „Surinkti“, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. 
Laimėjimo deriniai aprašyti toliau. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis „Lošimas“ reiškia sumą, 
kurią statote už eilutę. 
 
Simbolis „Wild“ 
Juodabarzdžio simbolis – tai „Wild“ korta, kuri gali turėti visų kitų simbolių, išskyrus simbolius „Scatter“, 
vertę, kad laimėjimo derinys galėtų būti užbaigtas. 
 
Nemokami sukimai 
Pasirodžius trims skrynios simboliams (jie pasirodys atitinkamuose pirmame, trečiame ir penktame būgnuose), 
Jums suteikiami nemokami sukimai. Jeigu nemokamų sukimų metu pasirodo trys skrynios simboliai, Jums 
suteikiama daugiau nemokamų sukimų. Yra 10 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu trys skrynios taip 
pat yra „Wild“ simboliai, kurie gali turėti kurio kito simbolio, išskyrus Juodabarzdžio, vertę, kad laimėjimo 
derinys būtų baigtas. 
Nemokamų sukimų metu yra naudojamas tas pats eilutės statymas ir eilučių vertės, kurios buvo naudojamos šią 
nemokamų sukimų funkciją aktyvinusiame sukime. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos sudedant visus jūsų 
nemokamų sukimų metu gautus laimėjimus. 
 
„Lošimo“ funkcija 
Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. 
Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą. 
Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, kokios spalvos – 
raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkę spalvą, atversite kortą. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą 
dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, tame sukime prarandate savo laimėjimą. 
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                                                             55. Kerų knyga 
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Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio. Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant 
kurių galite atlikti statymus ir pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti būgnus, 
naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma 
dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma bei pasirenkamos ne daugiau 
kaip 9 eilutės. 
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Kerų knyga“ pagyvina simbolis „Wild“ ir „ypatingas 
besiplečiantis“ simbolis. Simbolis „Wild“ suteiks nemokamus sukimus, jeigu būgnuose atsiras trys ar daugiau 
išsibarsčiusių „Wild“ simbolių. Ypatingas stebuklingas besiplečiantis simbolis atsiranda tik nemokamų sukimų 
metu. Jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą, galite rinktis lošti iš laimėjimo. 
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo“ ar „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. 
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma suma atsistatys į mažiausią 
statomą sumą. Kiekvieno sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 
skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje“. 
2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „–“ ir „+“. 
Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą 
paspaudus mygtuką „+“, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę. 
3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.  
4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo 
kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba 
iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką. 
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos” mygtuką, 
jeigu norite pamatyti laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“. 
6. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti“. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama ir 
persiunčiama į jūsų bendrą kreditų sąskaitą, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“. 
 
Laimėjimų išmokos 
Laimėjimo eilutės 
me žaidime galite aktyvinti daugiausia 9 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame 
paveikslėlyje. Taip pat paveikslėlį galite pasižiūrėti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo išmokos” 
mygtuką. 

 
Laimėjimo derinys 
Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra 
išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius „Scatter“, kuriems esant, laimėjimas yra 
išmokamas, nesvarbu, kokia tvarka jie pasirodė. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. 
Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus 
mygtuką „Surinkti“, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. 
Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis „Lošimas“ reiškia sumą, 
kurią statote už eilutę. „Bendras lošimas“ reiškia visą sumą, kurią statote vieno sukimo metu. 
 
Simbolis „Wild“ 
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Kerų knygos simbolis yra „Wild“ korta, kuri gali turėti visų kitų simbolių vertę, kad galima būtų baigti 
laimėjimo derinį. Jeigu atsiranda trys ar daugiau išsibarsčiusių „Wild“ simbolių, Jums suteikiami nemokami 
sukimai.  
 
Nemokami sukimai 
Jeigu po sukimo būgnuose pasirodo trys, keturi arba penki „Wild“ simboliai, Jums suteikiami nemokami 
sukimai. Suteikus nemokamus sukimus, pasirodo kerų knyga, kuri atsitiktine tvarka parenka vieną iš žaidime 
esančių simbolių, kuris tik nemokamų sukimų metu tampa „ypatingu besiplečiančiu simboliu“. Pradžioje, 
laimėjimai už „ypatingą besiplečiantį simbolį“ bus išmokami kaip ir už aktyviose eilutėse įprastai esančius 
simbolius. Jeigu būgnuose yra pakankamai besiplečiančių simbolių, tai šie simboliai plėsis tol, kol užims visas 
tris padėtis būgnuose ir laimėjimai už juos bus išmokami kaip už įprastus simbolius, tačiau bus įskaityti ir visų 
aktyvių eilučių ne greta esantys simboliai. Nemokamų sukimų metu „Wild“ simbolis negali pakeisti 
besiplečiančio simbolio. 
Žaidime yra 10 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai naudoja tą patį eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios 
buvo naudojamos šią nemokamų sukimų funkciją aktyvinusiame sukime. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos 
sumuojant visus jūsų nemokamų sukimų metu gautus laimėjimus. Nemokamų sukimų metu galite laimėti 
daugiau nemokamų sukimų. 
 
Lošimo funkcija 
Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. 
Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą. 
Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, kokios spalvos – 
raudonos ar juodos – yra kita korta. Pasirinkus spalvą, korta atverčiama. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate 
dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu neatspėjate teisingos spalvos, tame sukime prarandate savo 
laimėjimą. 
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56. Kleopatros paslaptis 
 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio. 
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Galite rinktis iki 25 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir 
pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio 
statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašomas dabartinis eilučių skaičius, statymo 
pasirinkimas ir pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma bei pasirenkamos ne daugiau kaip 25 eilutės. 
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Kleopatros paslaptis“ pagyvina „Wild“ ir „Scatter“ simboliai. Žaidimo 
ekrane parodžius tris, keturis ar penkis „Scatter“ simbolius, jie suteiks Jums nemokamus sukimus. Taip pat 
galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimo ir padvigubinti arba keturgubinti savo laimėjimo sumą. 
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo“ ar „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. 
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma suma atsistatys į mažiausią 
statomą sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 
skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje“. 
2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. 
Šiame žaidime yra 25 eilutės, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą 
paspaudus mygtuką „+“, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę. 
3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo 
kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 25 eilutės. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba 
iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio 
statymo“ mygtuką. 
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos” mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“. 
6. Galite pasirinkti „lošti“ arba susirinkti savo laimėjimą. Paspaudus „Lošimo“ mygtuką, atsidarys Lošimo 
funkcija. Jeigu laimite, galite pasirinkti susirinkti laimėtą sumą ir ji bus automatiškai pridėta prie bendros jūsų 
kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“, arba galite pasirinkti lošti iš naujo. 
7. Norėdami žaisti iš naujo su ta pačia eilučių parinktimi ir statymu už eilutę, paspauskite „Sukimo“ mygtuką 
arba pakeiskite eilučių parinktis ir statymą už eilutę, vadovaudamiesi nurodymais „Kaip žaisti”. 
 
Laimėjimų išmokos 
Laimėjimo eilutės 
Šiame žaidime galite aktyvinti daugiausia 25 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame 
paveikslėlyje. Taip pat paveikslėlį galite pasižiūrėti žaidimo ekrane paspaudę „Laimėjimo išmokos“ mygtuką. 

 
Laimėjimo derinys 
Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai 
išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ simbolius, kuriems esant laimėjimas yra 
išmokamas, nesvarbu, kokia tvarka jie pasirodė. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. 
Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginant iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus 
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„Surinkti“ mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. Taip pat po 
kiekvieno sukimo galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimo. 
Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis „Lošimas“ reiškia sumą, 
kurią statote už eilutę. „Bendras lošimas“ reiškia visą sumą, kurią statote vieno sukimo metu. 
 
„Wild“ simbolis 
Sfinkso simbolis yra „Wild“ korta, kuri gali turėti visų kitų simbolių, išskyrus „Scatter“ simbolį, vertę, kad 
galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. Visi „Wild“ simbolį turintys laimėjimai yra trigubinami. 
Jeigu laimėjimo eilutėje gaunate daugiau kaip du „Wild“ simbolius, laimėjimas išmokamas pagal laimėjimo 
išmokos lentelę, išskyrus tuos atvejus, kai „Wild“ simbolis užbaigia laimėjimo derinį toje laimėjimo eilutėje, 
kurios laimėjimas yra didesnis už „Wild“ simbolių derinį. Tokiu atveju išmokamas didžiausias laimėjimas. 
 
Nemokami sukimai 
Mumijos simbolis – tai „Scatter“ simbolis. Kai būgnuose parodomi du „Scatter“ simboliai, laimite dvigubą 
statytą sumą. Jeigu būgnuose parodomi trys, keturi arba penki „Scatter“ simboliai, jūsų  bendra pastatyta suma 
padauginama remiantis laimėjimo išmokos lentele ir gaunate nemokamus sukimus. 
Gavę nemokamus sukimus, turėsite tris pasirinkimus. Galėsite rinktis, su keliais nemokamais sukimais ir 
dauginamaisiais norite lošti: 
12 nemokamų sukimų su 4x dauginamuoju; 
16 nemokamų sukimų su 3x dauginamuoju; 
24 nemokami sukimai su 2x dauginamuoju. 
Nemokamų sukimų metu yra naudojamos tas pats eilutės statymas ir vertės, kurios buvo naudojamos šią 
nemokamų sukimų funkciją aktyvinusiame sukime. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos sumuojant visus jūsų 
nemokamų sukimų metu gautus laimėjimus ir pritaikant atitinkamą dauginamąjį.  
Išnaudoję paskirtus nemokamus sukimus, galite pasirinkti lošti iš viso savo laimėjimo. Nemokami sukimai 
nesuteikia daugiau nemokamų sukimų. 
 
Lošimo funkcija 
Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. 
Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti arba keturgubinti savo laimėjimą. 
Jeigu pasirenkate „Lošimą“, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Norėdami padvigubinti 
laimėjimą, turėsite atspėti, kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta, o norėdami keturgubinti savo 
laimėjimą turėsite atspėti, kokia bus kita korta – vynai, širdys, būgnai ar kryžiai. Pasirinkus, korta atverčiama. 
Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą arba keturgubą dabartinio laimėjimo sumą, kurią galite pasirinkti 
susirinkti arba „lošti“ iš jos. Jeigu teisingos spalvos arba rūšies neatspėjate, prarandate turimą laimėjimą. 
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57. Don Žuano pipiras 
 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 20 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio. 
Galite rinktis iki 40 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), kuriose galite atlikti statymus ir 
pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio 
statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo 
parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma bei pasirenkama ne daugiau kaip 40 eilučių. 
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Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Don Žuano pipiras“ pagyvina „Wild“ ir „Scatter“ simboliai, įjungiantys 
nemokamus sukimus. Kiekvieną kartą nemokamų sukimų metu atsiradus „Scatter“ simboliui, jis suteikia 
papildomą nemokamą sukimą ir likusiam šio režimo laikui šis simbolis pasikeičia į „Sticky Scatter 
Wild“ simbolį (atrodantį taip pat, kaip „Scatter“ simbolis, tik turintį papildomus žymėjimus „Sticky“ ir „Wild“). 
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo“ ar „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. 
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma suma atsistatys į mažiausią 
statomą sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 
skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje“. 
2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. 
Šiame žaidime galima aktyvinti ne daugiau kaip 40 eilučių. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar 
kartą paspaudus mygtuką „+“, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę. 
3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo 
kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 40 eilučių. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba 
iš naujo nepatvirtinus veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką.  
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“. 
 
Nemokami sukimai 
Kiekvieną kartą nemokamų sukimų metu iškritus raudonai aitriajai paprikai, ji suteikia vieną papildomą 
nemokamą sukimą. Jeigu raudona aitrioji paprika iškrenta ant jau pasikeitusios aitriosios paprikos, ji nesuteikia 
papildomo nemokamo sukimo.  
Žaidime yra nustatytos laimėjimo eilutės. 
 

 
Lošimo funkcija 
Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane bus rodomas „Lošimo” mygtukas. 
Galite atsiimti savo laimėjimus arba „lošti” dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą. 
Jeigu pasirenkate „Lošimą”, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, kokios spalvos – 
raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, korta atverčiama. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate 
dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, tame sukime prarandate savo 
laimėjimą. 
 

58. Dvigubas „Flash“ 
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Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi trys besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 9 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo 
tam tikro simbolių derinio. 
Žaidime yra 27 nustatytos eilutės. Jūs pasirenkate statymo sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, 
„Didžiausio statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė statymo 
parinktis ir pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma. 
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Dvigubas „Flash“ pagyvina „Wild“ simbolis, du „Premijos” simboliai, 
kurie įgalina Papildomą žaidimą, kurio metu gaunami nemokami sukimai ir Lošimo funkcija. 
Visi žaidimo simboliai turi mažesnius spalvotus arba pilkus atitikmenis. Jeigu nors vienas simbolio atitikmuo 
laimėjimo derinyje yra spalvotas, jūsų tos laimėjimo eilutės laimėjimas automatiškai dvigubinamas. 
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus 
didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 
2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo 
derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausia leistina žaidimo 
statymo suma. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus veiksmų, būgnai pradės suktis 
iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką. 
4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo išmokėjimus ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“. 
5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti“ mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama ir 
persiunčiama į bendrą jūsų kreditų sąskaitą, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“. 
 
Laimėjimų išmokos 
Laimėjimo eilutės 
Žaidime yra 27 nustatytos laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje. 

 
Laimėjimo derinys 
Šiame žaidime laimėjimai išmokami tik už „trys vienodos“ derinį. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų 
statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus „Surinkti“ mygtuką, jūsų laimėta suma 
automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. 
Toliau aprašomi laimėjimo deriniai: 
 
„Wild“ simbolis 
Juokdarys – tai „Wild“ korta, kuri gali pakeisti laimėjimas kurį kitą simbolį, išskyrus „Premijų“, kad padėtų 
užbaigti laimėjimo derinį. Jeigu laimėjimo eilutėje iš eilės atsiranda trys „Wild“ simboliai, laimėjimai už juos 
išmokami pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
 
Premijų funkcijos 
Premijų „Criss Cross“ funkcija 
Varpas yra vienas iš „Premijų“ simbolių. Jeigu būgne atsiranda trys varpo simboliai, įgalinama Premijų „Criss 
Cross“ funkcija. Turėsite rinktis iš trijų varpų. Paspaudus ant vieno varpo, pasirodys du vaisiai. Jūsų pasirinktas 
vaisius per kitus 10 Jums suteiktų nemokamų sukimų elgsis ypatingai: kiekvieną kartą, kai tik vaisius pasirodo, 
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jis prikalamas prie 3x3 lentos, kuri matoma žaidimo ekrane. Pasibaigus nemokamiems sukimams, be gautų 
laimėjimo eilučių derinių kaip išmokėtina premija yra skaičiuojami ir antroje lentoje esantys vaisių deriniai. 
 
Mėlyna nemokamų sukimų funkcija 
Žvaigždė yra antrasis „Premijų simbolis. Jeigu būgne atsiranda trys žvaigždės simboliai, įgalinama Mėlyna 
nemokamų sukimų funkcija. Norėdami gauti nemokamus sukimus, turėsite rinktis iš trijų žvaigždžių. Šalia 
vienos žvaigždės bus numeris, kuris parodo, kiek nemokamų sukimų gausite pasirinkę šią žvaigždę. Prie kitų 
dviejų žvaigždžių bus juokdariai su klaustukais. Tai reiškia, kad nemokamų sukimų skaičius, kurį galite gauti, 
jeigu pasirinksite šias žvaigždes, yra paslėptas ir bus atskleistas tik tada, kai pasirinksite.  
Paspauskite ant pasirinktos žvaigždės ir susirinkite nemokamus sukimus pagal skaičių, kuris yra rodomas šalia 
pasirinktos žvaigždės. 
 
„Lošimo“ funkcija 
Jeigu „Lošimo“ funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno 
laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba „lošti“ dėl jų, 
jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą.  
Jeigu pasirenkate lošimą, pasirodo lentelė su penkiais būgnais ir žvaigždėmis. Turėsite atspėti, kokios spalvos – 
raudonos ar juodos – bus kita būgne pasirodysianti žvaigždė. Pasirinkus spalvą (paspaudus ant vienos iš 
spalvotų dėžių, esančių lentelės su būgnais šonuose), pradės suktis būgnai. Jeigu atspėsite teisingai, gausite 
dvigubą dabartinį laimėjimą. Jeigu teisingos spalvos neatspėsite, neteksite dabartinio laimėjimo. Trečia 
galimybė – pasirodo auksinė žvaigždė. Šiuo atveju nelaimite nei dvigubo laimėjimo, nei pralaimite dabartinį 
laimėjimą, laimėjimas galite rinktis, ar norite vėl lošti iš esamo laimėjimo, ar jį susirinkti. Šiam lošimui 
taikomos tos pačios aukščiau aprašytos taisyklės. 
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59. Dvigubas pokeris 
 

Pagalba – „Dvigubas pokeris“ žaidžiamas su 53 kortų kalade, įskaitant Juokdario kortą. Juokdario korta – tai 
„Wild“ korta, kuri pakeičia laimėjimas kokią kortos vertę ir spalvą, norint laimėti. Paspaudus 
„Dalinti“ mygtuką, Jums išdalijamos penkios kortos ir, jeigu norite turėti stipriausias kortas, galite pasilikti tiek 
kortų, kiek norite. Tos kortos, kurių nepasiliekate, bus išmestos ir jas, kai paspausite „Traukti“ mygtuką, pakeis 
naujos tos pačios kaladės kortos. 
Be to, galite pasirinkti vieną stebuklingą skaičių, kuris yra tarp 2 ir 10. Už kiekvieną laiminčioje rankoje 
laikomą kortą, turinčią tokią pačią vertę kaip ir stebuklingas skaičius, jūsų laimėjimas dvigubinamas. 
Laiminčioji ranka – visos 5 laikomos kortos ir ne vien tos, kurios formuoja laimėjimo derinį (pvz., jeigu jūsų 
stebuklingas skaičius yra 2, o laiminčioje rankoje yra JJ252 (Valetas), jūsų laimėjimas bus padaugintas iš 
keturių; jeigu jūsų stebuklingas skaičius yra 3, o laiminčioje rankoje yra QQ345 (dama), laimėjimas vis tiek bus 
padvigubintas, nepaisant to, kad triakė nepriklauso laimėjimo deriniui, kurį šiuo atveju sudaro damų pora). 
Juokdarys taip pat gali pakeisti stebuklingo numerio kortą.  
Taip pat galite lošti naudodami „Didžiausio statymo“ mygtukus. Spausdami „Didžiausio statymo“ mygtuką, 
perrašote dabartinę monetų (ir statymo) parinktį ir žaidžiate su didžiausiu žaidime galimu monetų skaičiumi (ir 
didžiausiu statymu). Po kiekvieno laimėjimo galite pasirinkti susirinkti arba lošti iš laimėjimo. 
Taip pat šį žaidimą galite pasirinkti žaisti su skaičiais arba torpedomis (kita kortų atvaizdavimo rūšimi). 
Pokerio kaladės kortų rūšys yra pakeičiamos keturiomis skirtingomis spalvomis. Visos kitos funkcijos yra 
tokios pačios kaip ir pokerio kortų žaidime. 
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Kaip žaisti? 
1. Pasirinkite monetų vertę paspaudę „Monetų verčių lentelėje“ esančius „-“ ir „+“ mygtukus. 
2. Pasirinkite, su kiek monetų norite lošti, spausdami šalia „Monetų rodymo lentelės” esančių simbolių „-“ ir 
„+“ mygtukus arba „Pirmojo statymo“ mygtuką. Kiekvieną kartą paspaudus „Pirmojo statymo” mygtuką, jūsų 
monetų vertė padidės viena moneta. Kai pasieksite žaidime didžiausią leistiną monetų vertę ir dar kartą 
paspausite „Pirmojo statymo” mygtuką, monetų vertė nusistatys į mažiausią. 
3. Pasirinkite stebuklingą numerį, spausdami „-“ ir „+“ mygtukų simbolius, esančius po skaičiumi, kuris 
rodomas „Stebuklingų numerių lentelėje ׅ“. 
4. Norėdami pradėti žaisti, paspauskite „Dalyti“ mygtuką. Jums bus išdalytos 5 kortos. Tos kortos, kurios turi 
didžiausią galimybę užbaigti laimėjimo derinį, automatiškai pažymimos žodžiu „TURIMOS“. Galite pasirinkti: 
jas laikyti arba atžymėti ir pažymėti kitas kortas, spausdami tiesiog ant žaidimo ekrane rodomų kortų. 
5. Kai pasirinkote, kurias kortas pasilikti, paspauskite „Traukti“ mygtuką, kad galima būtų nepažymėtas kortas 
paimti ir pakeisti naujomis. 
6. Jeigu laimite, galutinė suma bus rodoma „Laimėjimo lentelėje“. Galite pasirinkti susirinkti arba dvigubinti 
laimėjimą. 
7. Su ta pačia monetų verte ir skaičiumi iš praeito lošimo norėdami žaisti dar kartą, paspauskite 
„Dalyti“ mygtuką arba pakeiskite statymo vertes, vadovaudamiesi šio skyrelio instrukcijomis. 
 
Laiminčiosios rankos 
Penkios vienodos – laimėjimas kokios keturios tos pačios vertės kortos ir Juokdario korta. 
Karališkoji spalva – tos pačios rūšies tūzas, karalius, dama, valetas ir dešimtakė. Šį derinį galima užbaigti su 
Juokdario korta. 
Eilė ir spalva – laimėjimas kokios tos pačios rūšies didėjimo (mažėjimo) tvarka einančios penkios kortos. Šį 
derinį galima užbaigti su Juokdario korta. 
Keturios vienodos – laimėjimas kokios keturios tos pačios vertės kortos. Šį derinį galima užbaigti su Juokdario 
korta. 
Pilna troba – laimėjimas kokios trys tos pačios vertės kortos ir skirtingos vertės pora. Šį derinį galima užbaigti 
su Juokdario korta. 
Spalva – laimėjimas kokios penkios tos pačios rūšies kortos, kurios neina iš eilės. Šį derinį galima užbaigti su 
Juokdario korta. 
Eilė – laimėjimas kokios skirtingos rūšies iš eilės einančios kortos. Šį derinį galima užbaigti su Juokdario korta. 
Trys vienodos – trys tos pačios vertės kortos. Šį derinį galima užbaigti su Juokdario korta. 
Dvi poros – laimėjimas kokios dvi tos pačios vertės kortos ir laimėjimas kokios dvi tos pačios vertės kortos. Šį 
derinį galima užbaigti su Juokdario korta. 
Valetai ir aukštesnė – valetų pora arba laimėjimas kokia kita didesnės vertės pora (damos, karaliai, tūzai). Šį 
derinį galima užbaigti su Juokdario korta.  
 
Laimėjimo išmoka 
Jūsų laimėjimai išmokami pagal toliau pateiktą lentelę: 
Ranka – Laimėjimo išmoka 
Penkios vienodos – 500 x statymas 
Karališkoji spalva – 100 x statymas 
Eilė ir spalva – 50 x statymas 
Keturios vienodos – 25 x statymas 
Pilna troba – 15 x statymas 
Rūšis –10 x statymas 
Eilė – 5 x statymas 
Trys vienodos – 3 x statymas 
Dvi poros – 2 x statymas 
Valetai ir aukštesnė – 1 x statymas 
„Dvigubai Aukštyn Daugiau Mažiau“ funkcija 
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Jeigu yra galima „Dvigubai Aukštyn Daugiau Mažiau“ funkcija, taikomos šios taisyklės: ši funkcija įjungiama 
laimėjus „Dvigubai“ mygtuku. Ši funkcija žaidžiama su standartine 52 pokerio kortų kalade. Prieš prasidedant 
žaidimui, kaladė išmaišoma. Turėsite atspėti, ar užversta korta yra didesnė, ar mažesnė už 7. Pasirinkus, korta 
atverčiama ir, jeigu spėjimas buvo teisingas, jūsų laimėjimas padvigubinamas. Jeigu spėjimas neteisingas, 
prarandate to lošimo laimėjimą. Jeigu kortos vertė lygi 7, pasiliekate savo laimėjimą ir galite žaisti toliau. 
Atverstos kortos iš ekrano nepradingsta ir šalia jų, dešinėje pusėje, padedama užversta korta. 
Kiekvieną kartą pasirinkę dvigubinimą, daugiausia galite spėti penkis kartus. Suma, iš kurios žaidžiate, yra 
dabartinis laimėjimas, kuris rodomas „Laimėjimo lentelėje“. 
 

60. Drakono kiaušinis 
 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio. 
Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir 
pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio 
statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo 
parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma ir pasirenkamas didžiausias eilučių skaičius. 
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Drakono kiaušinis“ pagyvina „Wild“ ir „Scatter“ simboliai, kurie įjungia 
papildomą nemokamų sukimų funkciją ir nustato nemokamų sukimų skaičių bei dauginamąjį. Papildomoje 
funkcijoje gaunate 15 kiaušinių. Kiekviename iš jų slepiasi drakonas. Jūs turite surasti tris vienodus drakonus. 
Atsižvelgiant į sugrupuoto drakono rūšį, jūs gausite 10, 15, 20, 25 arba 30 nemokamų sukimų, kurių 
dauginamieji yra tarp 3x ir 5x. Nemokamų sukimų iš naujo įjungti negalima.  
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo“ ar „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. 
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią 
statomą sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 
skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje“. 
2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės“ esančius  mygtukus „-“ ir „+“. 
Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą 
paspaudus mygtuką „+“, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę. 
3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.  
4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo 
kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš 
naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką. 
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“. 
 
Lošimo funkcija 
Jeigu galima Lošimo funkcija, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno 
laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu 
norite padvigubinti savo laimėjimą. 
Jeigu pasirenkate „Lošimą“, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, kokios spalvos – 
raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, korta atverčiama. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate 
dvigubą esamo laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, tame sukime prarandate savo laimėjimą. 
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61. Feng Fu 
 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane parodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio. 
Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir 
pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio 
statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašomos  
dabartinės eilučių ir statymo parinktys, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma ir pasirenkamas didžiausias 
eilučių skaičius. 
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Feng Fu“ pagyvina „Scatter“, „Wild“ simboliai ir ypatingas praplečiantis 
papildomas „Wild“ simbolis. „Scatter“ simbolis suteiks Jums bet laimėjimas kuriuose būgnuose. Ypatingas 
praplečiantis papildomas „Wild“ simbolis pasirodo tik nemokamuose sukimuose ir visas laimėjimo eilutes 
padaugina iš 2x už kiekvieną šio simbolio pasirodymą laiminčiuose deriniuose. Norėdami padvigubinti 
laimėjimą, galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimo. 
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo/Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“,. 
Pasirinkus didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią 
statymo sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma, tai statymas padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 
skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje“. 
2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“,. 
Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvuoti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą 
paspaudus mygtuką „+ѻ, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę. 
3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo 
kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba 
iš naujo nepatvirtinus veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką. 
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos” mygtuką, 
kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“. 
6. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti“ mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie 
bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“. 
 
Laimėjimo išmoka 
Laimėjimo eilutės 
Žaidime yra 9 nustatytos laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje. Šį 
paveikslėlį taip pat galite pamatyti, žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjo išmokos” mygtuką. 
 

 
Laimėjimo derinys 
Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai duotojoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi 
laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ simbolius, kurie gali 
pasirodyti ir laimėjimai išmokami laimėjimas kokia pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo 
eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama Jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo 
derinio. Paspaudus „Surinkti“ mygtuką, Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų 
sąskaitos. 
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Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje Laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis „Lošimas“ reiškia sumą, 
kurią statote už eilutę. „Visas lošimas“ reiškia visą sumą, kurią pastatote per sukimą. 
 
„Wild” simbolis 
FU simbolis yra „Wild“ korta, kuri gali įgauti visų kitų kortų vertę, kad galima būtų baigti laimėjimo derinį. 
Jeigu turite tris ar daugiau išsibarsčiusių FU simbolių, Jums suteikiama 10 nemokamų sukimų. 
 
Nemokami sukimai 
Nemokami sukimai naudoja tą patį eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo naudojamos šią nemokamų 
sukimų funkciją aktyvavusiame sukime. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos sumuojant visus Jūsų 
nemokamuose sukimuose gautus laimėjimus. Nemokami sukimai gali būti aktyvuojami iš naujo, taip suteikiant 
dar daugiau nemokamų sukimų. 
 
Lošimo funkcija 
Jeigu galima Lošimo funkcija, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno 
laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu 
norite padvigubinti savo laimėjimą. 
Jeigu pasirinkote lošimą , ekrane pasirodys užverstas tūzas. Turėsite atspėti, kokios spalvos – raudonos ar 
juodos – yra tūzas. Pasirinkus spalvą, atverčiama korta ir, jeigu Jūsų spėjimas  buvo teisingas, gausite dvigubą 
dabartinį laimėjimą. Jeigu spalvos neapsėjate teisingai, dabartinio laimėjimo netenkate. 
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62. Gaisras ir karšta 
 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio. 
Žaidimas yra 5 nustatytos eilutės. Jūs renkatės norimą statyti sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite 
„Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė 
eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma ir pasirenkamas didžiausias eilučių 
skaičius. 
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Gaisras ir karšta“ pagyvina „Wild“ ir „Scatter“ simboliai (įjungia 
papildomą žaidimą), kurie įjungia Papildomą žaidimą. Norėdami padvigubinti laimėjimą, galite pasirinkti lošti 
iš savo laimėjimo. 
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus 
didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 
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2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo 
derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiu leistinu žaidimo 
statymu. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus veiksmų, būgnai pradės suktis iš 
karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką. 
4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, 
kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“. 
5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti“ mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie 
bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“.  
 
Laimėjimo išmoka 
Laimėjimo eilutės 
Žaidime yra 5 nustatytos laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje. 
 

 
Laimėjimo derinys 
Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra 
išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ simbolius, kurie gali pasirodyti ir 
laimėjimai išmokami laimėjimas kokia pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės 
laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 
Paspaudus „Surinkti“ mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. 
 
Laimėjimo deriniai aprašyti žemiau. 
„Wild” simbolis 
Auksinis septynetas yra „Wild“ simbolis, kuris gali pakeisti laimėjimas kurį kitą žaidime esantį simbolį, 
išskyrus „Scatter“ simbolį, kad galima būtų baigti laimėjimo derinius. Jeigu vienu metu simbolis 
„Wild“ pasirodo daugiau nei vienoje eilutėje, tai šis simbolis kiekvienoje laimėjimo eilutėje atskirai pakeičia 
simbolius ir laimėjimo deriniai yra išmokami atskirai. Šiuo atveju visi laimėjimai sudedami, kad jūs galėtumėte 
lošti arba susirinkti bendrą laimėjimą. 
 
Papildomas žaidimas 
Pasirodžius trims ar daugiau auksinių žvaigždžių, laimėjimas kur ant būgno pasirodo „Scatter“ simbolis, kuris 
įjungia Papildomą žaidimą. Papildomame žaidime kiekviena šią funkciją įjungusi žvaigždė slėps vieną iš 
žaidimo simbolių. Turėsite pasirinkti vieną iš žvaigždžių ir paspausti ant jos, kad paslėptas simbolis būtų 
atskleistas. Tą akimirką visos šią funkciją įjungusios žvaigždės pasikeis į tą simbolį ir sudegs. Jūsų papildomas 
laimėjimas yra laimėjimo išmoka už tą simbolių derinį ir bus pridėtas prie jūsų laimėjimų sukimo metu. 
 
Lošimo funkcija 
Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. 
Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti savo laimėjimą. 
Jeigu pasirenkate lošimą, pasirodo lentelė su penkiais būgnais ir žvaigždėmis. Turėsite atspėti, kokia bus kita 
būgne pasirodysianti žvaigždė – raudona ar juoda. Pasirinkus spalvą (paspaudžiant ant vienos iš spalvotų dėžių, 
esančių lentelės su būgnais šonuose), būgnai pradės suktis, ir jeigu jūs atspėjate teisingai, gausite dvigubą 
dabartinį laimėjimą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, netenkate turimo laimėjimo. Trečia galimybė – 
pasirodo auksinė žvaigždė. Šiuo atveju jūs nelaimite nei dvigubo laimėjimo, nei pralaimite dabartinį laimėjimą, 
laimėjimas galite pasirinkti, ar norite vėl „lošti“ iš esamo laimėjimo, ar jį susirinkti. Šiam lošimui taikomos tos 
pačios aukščiau aprašytos taisyklės. 
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63. Vaisius 

 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio. 
Galite rinktis iki 15 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir 
pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio 
statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo 
parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma ir pasirenkamas didžiausias eilučių skaičius. 
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Vaisius“ pagyvina „Wild“, „Scatter“ ir „Premijos“ simboliai. Trys ar 
daugiau „Scatter“ simbolių suteiks Jums nemokamus sukimus, o „Premijos” simbolis, atsirandantis pirmame ir 
penktame būgnuose, įjungs Papildomą žaidimą. Norėdami padvigubinti laimėjimą, galite lošti iš laimėjimo.  
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo“ ar „Eilutės lentelės“ esančius „-“ ir „+“ mygtukus. 
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statoma suma atsistatys į mažiausią 
statomą sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 
skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje“. 
2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. 
Šiame žaidime yra 15 eilučių, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių  skaičių ir dar kartą 
paspaudus mygtuką „+“, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę. 
3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.  
4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo 
kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 15 eilučių. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba 
iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio 
statymo“ mygtuką.  
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“. 
6. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti“ mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie 
bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“.  
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7. Norėdami vėl žaisti su tomis pačiomis pasirinktomis eilutėmis ir statymu už eilutę, paspauskite 
„Sukimo“ mygtuką arba pakeiskite eilučių ar statymo už eilutę pasirinkimą, vadovaudamiesi šio skyrelio 
instrukcijomis. 
 
Laimėjimo išmoka 
Laimėjimo eilutės 
Žaidime galite aktyvinti daugiausia 15 laimėjimo eilučių, kurių trajektorija parodyta toliau 
esančiame paveikslėlyje. Šį paveikslėlį taip pat galite pamatyti, žaidimo ekrane paspaudę 
„Laimėjo išmokos“ mygtuką. 
 

 
 
Laimėjimo derinys 
Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra 
išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, įskaitant „Scatter“ simbolius. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto 
laimėjimo derinio. Paspaudus „Surinkti” mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros 
kreditų sąskaitos.Taip pat galite lošti iš savo laimėjimo. 
Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis „Lošimas“ reiškia sumą, 
kurią statote už eilutę. „Visas lošimas“ reiškia visą sumą, kurią pastatote sukimo metu. 
 
„Wild” simbolis 
Vaisių lėkštutės simbolis – tai „Wild“ korta, kuri gali turėti visų kitų simbolių, išskyrus „Scatter“ ir 
„Premijos“ simbolį, vertę, kad galima būtų baigti laimėjimo derinį. 
Kai laimėjimo eilutėje atsiranda daugiau kaip du „Wild“ simboliai, laimėjimas išmokamas pagal laimėjimo 
išmokos lentelę, išskyrus tuos atvejus, kai „Wild“ simboliai pabaigia tos laimėjimo eilutės laimėjimo derinį, už 
kurį laimėjimas yra didesnis nei už „Wild“ simbolių derinį. Tokiu atveju išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 
 
Nemokami sukimai 
Kokteilio simbolis – tai „Scatter” simbolis. Jeigu laimėjimas kokia tvarka ant būgnų iškrenta 3, 4 arba 5 
„Scatter“ simboliai, Jums suteikiami nemokami sukimai su dauginamuoju 3x: 
3 „Scatter“ simboliai suteikia 7 nemokamus sukimus su dauginamuoju 3x 
4 „Scatter“ simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų su dauginamuoju 3x 
5 „Scatter“ simboliai suteikia 30 nemokamų sukimų su dauginamuoju 3x 
Nemokami sukimai taip pat gali Jums suteikti daugiau nemokamų sukimų. Nemokami sukimai naudoja tą patį 
eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo naudojamos šią nemokamų sukimų funkciją aktyvavusiame 
sukime. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos sudedant visus jūsų nemokamų sukimų metu gautus laimėjimus 
ir atitinkamą dauginamąjį. Išnaudojus visus suteiktus nemokamus sukimus, galite pasirinkti lažintis iš savo 
bendro laimėjimo. 
 
Papildomas žaidimas 
Papildomas žaidimas įsijungia, kai ant pirmo ir penkto būgnų atsiranda du „Premijos“ simboliai. Papildomame 
žaidime bus ekranas su 30 vynuogių kekių. Kai kuriose kekėse yra paslėpti pinigai, o kai kurios – supuvusios. 
Norėdami atidengti paslėptus pinigus, turite paspausti ant vynuogių kekių. Žaidimas baigiamas, kai tris kartus 
paspaudžiate ant supuvusių kekių. Jūsų laimėjimo išmoka yra Papildomame žaidime atskleistų laimėjimų suma. 
Papildomas žaidimas taip pat gali įsijungti nemokamų sukimų metu. Dauginamasis 3x netaikomas 
papildomiems laimėjimams. Galite pasirinkti lažintis iš savo Papildomo žaidimo laimėjimų. 
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Lošimo funkcija 
Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno 
laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo“ mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu 
norite padvigubinti arba keturgubinti savo laimėjimą. Jeigu pasirenkate Lošimą, užsidega užverstų pokerio 
kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, 
atverčiama korta. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos 
neatspėjate, to sukimo metu prarandate savo laimėjimą. 
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64. Golfo čempionatas 
 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio. 
Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir 
pasirinkti norimo atlikti statymo sumą eilutėje. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio 
statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo 
parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma ir pasirenkamas didžiausias eilučių skaičius. 
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Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Golfo čempionatas“ pagyvina „Wild“ ir „Scatter“ simboliai. Trys ar 
daugiau „Scatter“ simbolių suteiks nemokamus sukimus. Norėdami padvigubinti arba keturgubinti savo 
laimėjimą, galite lošti iš savo laimėjimo.  
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo/ Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. 
Pasirinkus didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią 
statymo sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma, tai statymas padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 
skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje“. 
2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. 
Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvuoti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą 
paspaudus mygtuką „+“, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę. 
3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo“ mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo“ mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo 
kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba 
iš naujo nepatvirtinus Jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio 
statymo“ mygtuką. 
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“ mygtuką, 
kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“. 
6. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti“ mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie 
bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“. 
7. Norėdami vėl žaisti su tomis pačiomis pasirinktomis eilutėmis ir statymu už eilutę, paspauskite 
„Sukimo“ mygtuką, arba pakeiskite eilučių arba statymo už eilutę pasirinkimą, vadovaudamiesi „Kaip 
žaisti“ skyrelio instrukcijomis. 
 
Laimėjimo išmoka 
Laimėjimo eilutės 
Žaidime galite aktyvuoti daugiausiai iki 9 laimėjimo eilučių, kurių trajektorija parodyta 
toliau esančiame paveikslėlyje. Šį paveikslėlį taip pat galite pamatyti, žaidimo ekrane 
paspausdami „Laimėjo išmokos” mygtuką. 
 

 
 
Laimėjimo derinys 
Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai duotojoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi 
laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ simbolius, už kuriuos 
laimėjimas išmokamas laimėjimas kokia jų pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės 
laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama Jūsų statymą padauginus iš per sukimą gautos laimėjimo 
derinio. Paspaudus „Surinkti“ mygtuką, Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų 
sąskaitos. Taip pat galite lošti iš savo laimėjimo. 
 
Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje Laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis „Lošimas“ reiškia sumą, 
kurią statote už eilutę. „Visas lošimas“ reiškia visą sumą, kurią pastatote per sukimą. 
 
„Wild“ simbolis 
Golfo lazdos simbolis, tai „Wild“ korta, kuri gali gauti laimėjimas kokių kitų simbolių, išskyrus „Scatter“, vertę, 
kad galima būtų baigti laimėjimo derinį. Visi „Wild“ simbolio laimėjimai yra dvigubinami. 
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Kai laimėjimo eilutėje pasirodo daugiau kaip du „Wild“ simboliai, už juos laimėjimas išmokamas pagal 
laimėjimo išmokos lentelę, išskyrus tuos atvejus, kai „Wild“ simbolis užbaigia laimėjimo derinį toje laimėjimo 
eilutėje, už kurią išmoka yra didesnė nei už „Wild“ simbolio derinį. 
 
Nemokami sukimai 
Golfo čempionato simbolis, tai „Scatter“ simbolis. Kai būgnuose atsiranda du „Scatter“ simboliai, laimite 
dvigubą statymo sumą. Jeigu būgnuose atsiranda trys, keturi ar penki „Scatter“ simboliai, Jūsų bendras 
statymas padauginamas remiantis laimėjimo išmokos lentele ir Jums suteikiami nemokami sukimai. Nemokami 
sukimai gali suteikti daugiau nemokamų sukimų. Yra 15 nemokamų sukimų. 
Nemokami sukimai naudoja tą patį eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo naudojamos šią nemokamų 
sukimų funkciją aktyvavusiame sukime. Visi nemokamų sukimų laimėjimai padauginami iš 3. Laimėjimo 
išmokos apskaičiuojamos sudedant visus Jūsų nemokamuose sukimuose gautus laimėjimus. Išnaudoję visus 
suteiktus nemokamus sukimus, galite pasirinkti lošti iš savo bendro laimėjimo. 
 
Lošimo funkcija 
Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno 
laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu 
norite padvigubinti savo laimėjimą.  
Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Norėdami padvigubinti savo 
laimėjimą, turėsite atspėti kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta, arba, norėdami keturgubinti 
savo laimėjimą, turėsite atspėti ar kita korta bus kryžiai, širdys, būgnai ar čirvai. Pasirinkus, atverčiama korta. 
Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą arba keturgubą dabartinio laimėjimo sumą ir galite pasirinkti 
susirinkti laimėjimą arba lošti iš jo. Jeigu teisingos spalvos arba rūšies neatspėjate, prarandate savo laimėjimą. 
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65. Toro kūjis 
 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio. Žaidimas turi 9 nustatytas eilutes. Pasirenkamas eilučių skaičius. Norėdami 
įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio 
statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo 
suma ir pasirenkamas didžiausias eilučių skaičius. Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Toro kūjis” pagyvina 
„Wild“ simbolis ir Papildomas žaidimas. Norėdami padvigubinti savo laimėjimus, galite pasirinkti lošti iš 
laimėjimo.  
 
Kaip žaisti? 
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Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės” esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus 
didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 
2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo 
derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiu leistinu žaidimo 
statymu. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš 
karto, kai paspausite „Didžiausio statymo“ mygtuką. 
4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos” mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“. 
5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti“ mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie 
bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų lentelėje“.  
 
Laimėjimo išmoka 
Laimėjimo eilutės 
Žaidime nustatytos 9 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje. 
 

 
 
Taip pat yra ypatinga auksinio laimėjimo eilutė, kuri atsiranda atsitiktine tvarka ir už joje esančius laimėjimo 
derinius bus išmokamas dvigubas laimėjimas. 
 
Laimėjimo derinys 
Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra 
išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Premijos“ simbolius, už kuriuos šiame žaidime 
laimėjimas išmokamas laimėjimas kokia jų pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės 
laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. 
Paspaudus „Surinkti“ mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. 
Laimėjimo deriniai yra parodyti žemiau: 
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Taip pat išmokama už ypatingus laimėjimo derinius: jeigu laimėjimo eilutėje atsiranda trys ar daugiau kaukolių, 
o viena iš jų yra auksinė, laimėjimas dvigubinamas. Jeigu viena ar daugiau kaukolių yra krištolinė, laimėjimas 
trigubinamas. Jeigu laimėjimo derinyje yra tiek auksinė, tiek krištolinė kaukolė, jungiami du dauginamieji ir 
jūsų laimėjimas dauginamas iš 6. 
 
„Wild“ simbolis 
„Toro” simbolis – tai „Wild“ simbolis, kuris gali pakeisti laimėjimas kurį kitą žaidime esantį simbolį, išskyrus 
kaukoles ir drakonus, kad galima būtų užbaigti derinį. 
 
Papildomas žaidimas 
Papildomas žaidimas įsijungia, kai laimėjimas kur ant būgnų atsiranda mėlynas IR raudonas drakonai (du 
mėlyni arba du raudoni drakonai Papildomo žaidimo neįjungia). Įsijungus žaidimui, turėsite rinktis vieną iš 
dviejų drakonų. Jūsų pasirinktas drakonas susigrums su nepasirinktu ir, jeigu laimės pasirinktas drakonas, 
gausite papildomą prizą su papildomais 3x arba 4x dauginamaisiais. Jeigu jūsų drakonas nelaimi, gaunate 
papildomą prizą be papildomo dauginamojo. 
 
Lošimo funkcija 
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Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno 
laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu 
norite padvigubinti savo laimėjimą.  
Jeigu pasirenkate lošimą, pasirodo lentelė su penkiais būgnais ir žvaigždėmis. Turėsite atspėti, kokia bus kita 
būgne pasirodysianti žvaigždė – raudona ar juoda. Pasirinkus spalvą (paspaudžiant ant vienos iš spalvotų dėžių, 
esančių lentelės su būgnais šonuose), būgnai pradės suktis, ir jeigu jūs atspėjate teisingai, gausite dvigubą 
dabartinį laimėjimą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, netenkate dabartinio laimėjimo. Trečia galimybė – 
pasirodo auksinė žvaigždė. Šiuo atveju jūs nelaimite nei dvigubo laimėjimo, nei pralaimite dabartinį laimėjimą, 
laimėjimas galite pasirinkti, ar norite vėl lošti iš esamo laimėjimo, ar jį susirinkti. Šiam lošimui taikomos tos 
pačios aukščiau aprašytos taisyklės. 
 

66. Karštas speigas 
 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio.  
Žaidimas turi 5 nustatytas eilutes. Jūs renkatės, kokią sumą statyti. Norėdami įsukti būgnus, naudokite 
„Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė 
eilučių ir statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma. 
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Karštas speigas” pagyvina „Wild” ir „Scatter” simboliai, „Scatter” simbolis 
suteikia nemokamų sukimų. Norėdami padvigubinti laimėjimus, galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimo. 
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus 
didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 
2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo 
derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiu leistinu žaidimo 
statymu. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis 
iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 
4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos” mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 
5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti” mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie 
bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų lentelėje”. 
 
Laimėjimo išmoka 
Laimėjimo eilutės 
Žaidime nustatytos 5 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje 
 

 
 
Laimėjimo derinys 
Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra 
išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter”, už kuriuos šiame žaidime laimėjimas 
išmokamas laimėjimas kokia jų pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. 
Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus 
mygtuką „Surinkti”, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. 
 



	

	

	

171	

Laimėjimo deriniai aprašyti žemiau 
„Wild” simbolis 
Mėlynasis septynetas – tai „Wild” simbolis, kuris gali pakeisti laimėjimas kokį kitą žaidimo simbolį, išskyrus 
„Scatter”, kad galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. Jeigu vienu metu „Wild” simbolis pasirodo daugiau kaip 
vienoje laimėjimo eilutėje, tai jis kiekvienos laimėjimo eilutės simbolius pakeičia atskirai, o laimėjimai už 
laimėjimo derinius yra išmokami atskirai. Tokiu atveju visi laimėjimai yra grupuojami kartu, kad galėtumėte iš 
jų lošti arba juos susirinkti. 
 
Nemokami sukimai 
Žvaigždė yra „Scatter” simbolis, suteikiantis Jums nemokamų sukimų su dauginamuoju 3x, jeigu ant būgnų 
pasirodo 3, 4 ar 5 žvaigždės. Yra 10, 20 ir 30 nemokamų sukimų, jie naudoja tokią pačią statymo vertę, kuri 
įjungė šią nemokamų sukimų funkciją. Nemokamus sukimus galima įjungti iš naujo. Laimėjimo išmokos 
apskaičiuojamos sudedant visus nemokamų sukimų laimėjimus. 
 
Lošimo funkcija 
Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno 
laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu 
norite padvigubinti savo laimėjimą. 
Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, kokios spalvos – 
raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, atverčiama korta. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate 
dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, to sukimo metu prarandate savo 
laimėjimą. 
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67. Skamba skamba varpeliai 
 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi trys besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane parodoma 9 skirtingų simbolių parinktis. Laimėjimo išmoka priklauso nuo 
tam tikro simbolių derinio.  
Žaidimas turi 27 nustatytas eilutes. Jūs renkatės, kokią sumą statyti. Norėdami įsukti būgnus, naudokite 
„Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė 
statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma. 
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Skamba skamba varpeliai” pagyvina „Wild” ir „Scatter” simboliai, „Scatter” 
simbolis įjungia Papildomą funkciją.  
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus 
didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 
2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo 
derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.  
3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiu leistinu žaidimo 
statymu. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš 
karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 
4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos” mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 
5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti” mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie 
bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų lentelėje”.  
 
Laimėjimo išmoka 
Laimėjimo eilutės 
Žaidime nustatytos 27 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje. 
 

 
 
Laimėjimo derinys 
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Laimėjimai išmokami tik už tris vienodus derinius. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginus 
iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus „Surinkti” mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai 
pridedama prie bendros kreditų sąskaitos.  
 
Laimėjimo deriniai aprašyti žemiau. 
„Wild” simbolis 
Rūmų juokdarys – tai „Wild” korta, kuri gali pakeisti laimėjimas kurį kitą simbolį, išskyrus „Scatter”, kad 
galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. Jeigu laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodo trys „Wild” simboliai, 
laimėjimas už juos išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
 
Papildoma funkcija 
Varpeliai – tai „Scatter” simbolis, kuris įjungia Papildomą funkciją, jeigu ant būgnų atsiranda trys „Scatter” 
simboliai. Įsijungus Papildomai funkcijai, ekrane bus rodomos dvi varpelių poros: vienoje poroje neatskleistas 
grynųjų kiekis, kuriuos automatiškai gausite kaip premiją, o antroje poroje yra neatskleistas nemokamų sukimų 
kiekis. Savo nuožiūra pasirinkite premiją ir paspauskite varpelį. Jeigu pasirenkate nemokamus sukimus, 
laimėjimas kokie nemokamų sukimų laimėjimai bus automatiškai pridedami, o nemokamų sukimų pabaigoje 
galutinė laimėjimo suma bus perkelta į jūsų kredito sąskaitą. 
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68. Luna Parkas 
 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio.  
Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus. 
Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” 
mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis ir pastatoma suma su didžiausiu leistinu žaidimo kreditų 
kiekiu ir eilutėmis. 
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Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Luna Parkas” pagyvina „Wild” ir „Scatter” simboliai, „Scatter” simbolis 
suteikia Jums nemokamų sukimų. Taip pat galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimų. 
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. 
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią 
statomą sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 
skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 
2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. 
Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą 
paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę. 
3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.  
4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo 
kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad, neperžiūrėjus verčių arba 
iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” 
mygtuką.  
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos” mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 
6. Galite pasirinkti lošti iš laimėjimo arba jį susirinkti. Paspaudus „Lošimo” mygtuką, atsidarys „Lošimo” 
funkcija. Jeigu laimite, galite pasirinkti susirinkti laimėtą sumą ir ji automatiškai bus pridedama į jūsų bendrą 
kreditų sąskaitą, kuri yra rodoma „Kreditų lentelėje” arba galite rinktis lošti iš naujo. 
7. Norėdami vėl žaisti su tomis pačiomis pasirinktomis eilutėmis ir statymu už eilutę, paspauskite „Sukimo” 
mygtuką, arba pakeiskite eilučių arba statymo už eilutę parinktį, vadovaudamiesi „Kaip žaisti” skyrelio 
instrukcijomis. 
 
Laimėjimo išmoka 
Laimėjimo eilutės 
Žaidime daugiausia galite aktyvinti 9 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija parodytatoliau esančiame 
paveikslėlyje. 
 

 
 
Šį paveikslėlį galite pamatyti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo išmokos” mygtuką. 
 
Laimėjimo derinys 
Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra 
išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter”, už kuriuos šiame žaidime laimėjimas 
išmokamas laimėjimas kokia jų pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. 
Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus 
„Surinkti” mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. Toliau aprašomi 
laimėjimo deriniai. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis „Lošimas” reiškia sumą, kurią statote už 
eilutę. „Visas lošimas” reiškia visą sumą, kurią pastatote per sukimą. 
 
„Wild” simbolis 
Rato simbolis – tai „Wild” korta, kuri gali įgyti visų kitų simbolių, išskyrus „Scatter”, vertę, kad galima būtų 
užbaigti laimėjimo derinį. Kai laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodys du ar daugiau „Wild” simbolių, laimėjimas 
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už juos bus išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę, išskyrus tuos atvejus, kai „Wild” simboliai užbaigia 
laimėjimo derinį toje laimėjimo eilutėje, už kurią išmokami didesni laimėjimai nei vien už „Wild” derinį. Tokiu 
atveju išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 
 
Nemokami sukimai 
„Luna Parko” simbolis – tai „Scatter” simbolis. Kai būgnuose pasirodo du „Scatter” simboliai, laimite dvigubą 
bendrą statymą. Jeigu būgnuose pasirodo trys, keturi ar penki „Scatter” simboliai, jūsų bendras statymas 
dauginamas pagal laimėjimo išmokos lentelėje esančius duomenis, Jums suteikiami nemokami sukimai su 
dauginamuoju 2x. Nemokami sukimai gali suteikti daugiau nemokamų sukimų. Yra 10 nemokamų sukimų. 
Nemokami sukimai naudoja tą patį eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo naudojamos šią nemokamų 
sukimų funkciją aktyvinusių sukimų metu. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos sudedant visus jūsų 
nemokamų sukimų metu gautus laimėjimus. 
Išnaudojus visus suteiktus nemokamus sukimus, galite pasirinkti lošti iš savo bendro laimėjimo. 
 
Lošimo funkcija 
Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno 
laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu 
norite padvigubinti savo laimėjimą. 
Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, kokios spalvos – 
raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, atverčiama korta. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate 
dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, to sukimo metu prarandate savo 
laimėjimą. 
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69. Viduržemis 
 

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio.  
Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir 
pasirinkti statymo už eilutę sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” 
mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, 
pastatoma suma su didžiausiu leistinu žaidimo kreditų kiekiu ir eilutėmis. 
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Viduržemis” pagyvina simboliai „Wild” ir „Scatter”. „Scatter” simbolis 
suteikia Jums nemokamų sukimų su kiekvieną kartą iškrentančiu atsitiktiniu dauginamuoju. Norėdami 
padvigubinti arba keturgubinti savo laimėjimą, galite lošti iš savo laimėjimo. 
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. 
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į  
mažiausią statomą sumą. Kiekvieno sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių 
eilučių skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 
2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. 
Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą 
paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę. 
3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.  
4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais žaidimo leistinais 
kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš 
naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos” mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 
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6. Galite pasirinkti lošti iš laimėjimo arba jį susirinkti. Paspaudus „Lošimo” mygtuką, atsidarys Lošimo 
funkcija. Jeigu laimite, galite pasirinkti: susirinkti laimėtą sumą, ji automatiškai bus pervedama į jūsų bendrą 
kreditų sąskaitą, kuri yra rodoma „Kreditų lentelėje”, arba galite lošti iš naujo. 
7. Norėdami vėl žaisti su tomis pačiomis pasirinktomis eilutėmis ir statymu už eilutę, paspauskite „Sukimo” 
mygtuką, arba pakeiskite eilučių ar statymo už eilutę pasirinkimą, vadovaudamiesi „Kaip žaisti” skyrelio 
instrukcijomis.  
 
Laimėjimo išmoka 
Laimėjimo eilutės 
Žaidime daugiausia galite aktyvinti 9 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame 
paveikslėlyje. 
 

 
 
Šį paveikslėlį galite pamatyti žaidimo ekrane paspaudę „Laimėjimo išmokos” mygtuką. 
 
Laimėjimo derinys 
Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra 
išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter”, už kuriuos šiame žaidime laimėjimas 
išmokamas laimėjimas kokia jų pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. 
Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginant iš sukimo metu gauto laimėjimo derinio. 
Paspaudus „Surinkti” mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. Taip 
pat galite lošti iš savo laimėjimų. Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis 
žodis „Lošimas” reiškia sumą, kurią statote už eilutę. „Visas lošimas” reiškia visą sumą, kurią pastatote per 
sukimą. 
 
„Wild” simbolis 
Įprastiniame žaidime žiedo simbolis yra „Wild” korta, kuri gali įgyti visų kitų simbolių, išskyrus „Scatter”, 
vertes, kad galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. Tik nemokamų sukimų metu princesės simbolis taip pat yra 
„Wild” korta ir gali pakeisti laimėjimas kurį kitą simbolį, išskyrus „Scatter”. 
Kai laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodys du ar daugiau „Wild” simbolių, laimėjimas už juos bus išmokamas 
pagal laimėjimo išmokos lentelę, išskyrus tuos atvejus, kai „Wild” simboliai užbaigia laimėjimo derinį toje 
laimėjimo eilutėje, už kurią išmokami didesni laimėjimai nei vien už „Wild” derinį. Tokiu atveju išmokamas 
tik didžiausias laimėjimas.  
 
Nemokami sukimai 
Burtininko simbolis – tai „Scatter” simbolis. Kai būgnuose atsiranda du „Scatter” simboliai, jūsų laimėjimas 
yra bendra pastatyta suma. Jeigu būgnuose atsiranda 3, 4 arba 5 „Scatter” simboliai, jūsų bendra pastatyta suma 
yra dauginama remiantis laimėjimo išmokos lentele, o Jums suteikiama 10 nemokamų sukimų su kas kartą vis 
kitu atsitiktiniu dauginamuoju, kurio dydis gali būti nuo 1 iki 5 jūsų laimėjimų. 
Nemokamų sukimų metu be įprastinio „Wild” simbolio princesės simbolis taip pat yra „Wild” korta. Kai 
laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodys du ar daugiau „Wild” simbolių, laimėjimas už juos bus išmokamas pagal 
laimėjimo išmokos lentelę, išskyrus tuos atvejus, kai „Wild” simboliai užbaigia laimėjimo derinį toje laimėjimo 
eilutėje, už kurią išmokami didesni laimėjimai nei vien už „Wild” derinį. Tokiu atveju išmokamas tik 
didžiausias laimėjimas. 
Nemokami sukimai naudoja tą patį eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo naudojamos šią nemokamų 
sukimų funkciją aktyvinusio sukimo metu. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos sudedant visus jūsų 
nemokamų sukimų metu gautus laimėjimus. Nemokami sukimai gali suteikti daugiau nemokamų sukimų. 
Išnaudojus visus suteiktus nemokamus sukimus, galite pasirinkti lošti iš savo bendro laimėjimo.  
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Lošimo funkcija 
Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. 
Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti arba keturgubinti savo laimėjimą. 
Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Norėdami padvigubinti savo 
laimėjimą, turėsite atspėti, kokios spalvos – raudonos ar juodos – bus kita korta, arba, norėdami keturgubinti 
savo laimėjimą, turėsite atspėti, ar kita korta bus kryžiai, širdys, būgnai ar čirvai. Pasirinkus, atverčiama korta. 
Jeigu atspėjote teisingai, gaunate dvigubą arba keturgubą dabartinio laimėjimo sumą ir galite pasirinkti: 
susirinkti laimėjimą arba lošti iš jo. Jeigu teisingos spalvos arba rūšies neatspėjate, prarandate savo laimėjimą. 
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70. Karališkasis dvejetas 
 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi trys besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 9 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso nuo 
tam tikro simbolių derinio.  
Žaidime yra nustatytos 27 laimėjimo eilutės. Jūs renkatės statomą sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite 
„Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė 
statymo parinktis, pastatoma didžiausia leistina žaidime suma. 
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Karališkasis dvejetas” pagyvina „Wild” simbolis, Papildoma funkcija, 
nemokami sukimai ir lošimo funkcija. Žaidime taip pat yra x2 simboliai, kurie padvigubina jūsų laimėjimą, kai 
šie simboliai priklauso laimėjimo deriniui.  
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus 
didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 
2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo 
derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.  
3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiu leistinu žaidimo 
statymu. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš 
karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 
4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos” mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra parodoma „Laimėjimo lentelėje”. 
5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti” mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie 
bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų lentelėje”.  
 
Laimėjimo išmoka 
Laimėjimo eilutės 
Žaidime nustatytos 27 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame 
paveikslėlyje. 
 

 
Laimėjimo derinys 
 
Laimėjimai išmokami tik už tris vienodus derinius. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginus 
iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus „Surinkti” mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai 
pridedama prie bendros kreditų sąskaitos.  
Toliau aprašomi laimėjimo deriniai: 
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 „Wild” simbolis 
 
Rūmų juokdarys – tai „Wild” korta, kuri gali pakeisti laimėjimas kurį kitą simbolį, išskyrus varpus ir 
septynetus, kad galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. Jeigu laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodo trys „Wild” 
simboliai, laimėjimas už juos išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
 
Papildoma funkcija 
 

  
Trys septynetai įjungia atsitiktinį Papildomą nežinomą prizą. Jeigu būgnuose atsiranda trys septynetai, jie 
suteikia Jums atsitiktinį nežinomą prizą, kurio vertė yra tarp 25 ir 100 kartų jūsų pastatytos sumos. 
 
Nemokami sukimai 
 

  
Trys varpai suteikia Jums atsitiktinį nemokamų sukimų skaičių. Yra 40 nemokamų sukimų. Jie naudoja tą patį 
eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo naudojamos šią nemokamų sukimų funkciją aktyvavusio sukimo 
metu. Nemokami sukimai nesuteikia daugiau nemokamų sukimų. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos 
sudedant visus jūsų nemokamų sukimų metu gautus laimėjimus. 
 
Lošimo funkcija 
 
Jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. 
Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu norite padvigubinti arba keturgubinti savo laimėjimą. 
Jeigu pasirenkate lošimą, Jums pateikiamos dvi monetos pusės. Turėsite atspėti, kas iškris: skaičius ar herbas. 
Paspaudus ant vienos monetos pusės ir ją pasirinkus, pradės mirksėti simbolis, rodantis, kuria puse nukrito 
moneta. Jeigu jūsų spėjimas teisingas, laimėsite dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu jūsų spėjimas 
klaidingas, neteksite dabartinio laimėjimo. 
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71. Savanos karalius 
 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio. Galite rinktis iki 15 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant 
kurių galite atlikti statymus ir pasirinkti statymo už eilutę sumą. 
 

 
 
Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio 
statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma suma su didžiausiu leistinu 
žaidimo kreditų kiekiu ir eilutėmis. 
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Savanos karalius” pagyvina įprastinis „Wild” simbolis ir „Scatter” simbolis, 
kuris suteiks Jums nemokamų sukimų su dauginamuoju 2x bei antrasis „Wild” simbolis, kuris pasirodo tik 
nemokamų sukimų metu ir padvigubina jūsų laimėjimus. Ypatingas „Wild” simbolis pasirodo tik antrame, 
trečiame ir ketvirtame būgnuose. 
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Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. Pasirinkus 
didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią statomą sumą. 
2. Pasirinkę statymą, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo laimėjimo 
derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
3. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiu leistinu žaidimo 
statymu. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš 
karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 
4. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos” mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 
5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti” mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama ir 
persiunčiama į bendrą kreditų sąskaitą, kuri rodoma „Kreditų lentelėje”. 
6. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti” mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie 
bendros kreditų sąskaitos, kuri rodoma „Kreditų lentelėje”.  
 

72. Oro balionai 
 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio. Galite rinktis iki 15 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant 
kurių galite atlikti statymus ir pasirinkti statymo už eilutę sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo”, 
„Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir 
statymo parinktis, pastatoma suma su didžiausiu žaidimo leidžiamu kreditų kiekiu ir eilutėmis. Vaizdo žaidimų 
automato žaidimą „Oro baronai” pagyvina „Wild” simbolis ir „Scatter” simbolis, kuris įjungia 12 nemokamų 
sukimų su didėjančiu dauginamuoju.  
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. 
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią 
statomą sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 
skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 
2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. 
Šiame žaidime yra 15 eilučių, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą 
paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę. 
3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo 
kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 15 eilučių. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba 
iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” 
mygtuką. 
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos” mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 
 
Lošimo funkcija 
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Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno 
laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba, jeigu norite 
padvigubinti savo laimėjimą arba pralošti jį, lošti dėl jų.  
Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, kokios spalvos – 
raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, atverčiama korta. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate 
dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, to sukimo metu prarandate savo 
laimėjimą.  
 

73. Persijos sostai 
 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio.  
Galite rinktis iki 20 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir 
pasirinkti statymo už eilutę sumą. 
 

 
 
Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio 
statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma suma su didžiausiu žaidimo 
leidžiamu kreditų kiekiu ir eilutėmis.  
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Persijos sostai” pagyvina simboliai „Wild” ir „Scatter”. Kai būgnuose 
atsiranda trys ar daugiau „Scatter” simbolių, jie įjungia Zikurato premiją. Zikurato premija leidžia lošėjui 
kaupti nemokamus sukimus ir papildomo dauginamojo dydį, kuriuos lošėjas gali panaudoti papildomų 
nemokamų sukimų metu po Zikurato premijos. 
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. 
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią 
statomą sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 
skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 
2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. 
Šiame žaidime yra 20 eilučių, kurias galima aktyvinti. 
3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo 
kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 15 eilučių. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba 
iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” 
mygtuką.  
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos” mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra parodoma „Laimėjimo lentelėje”. 
 
Nemokami sukimai 
Nemokamų sukimų laimėjimo išmokos lentelė yra tokia pati kaip ir įprastiniame žaidime, tačiau su viena 
išimtimi: trys ar daugiau būgnuose esančių „Scatter” simbolių lošėjui suteiks tik piniginį laimėjimą. 
Didžiausiam laimėjimui netaikomas papildomas dauginamasis (5x „Wild”). Visiems kitiems nemokamų 
sukimų laimėjimo rezultatams laimėjimo išmokos lentelės išmokos dauginamos iš papildomo dauginamojo. 
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Pasibaigus paskutiniam nemokamam sukimui, jeigu lošėjas papildomo režimo metu turėjo vieną ar daugiau 
laimėjimo rezultatų, rodoma bendra visų išmokų suma. Visi statymai ir žaistos eilutės yra tokios pačios kaip ir 
žaidime, kuris įjungė šią nemokamų sukimų funkciją. 
Nemokamų sukimų funkcijoje Lošimo funkcija negalima. Nemokamų sukimų laimėjimo suma apskaičiuojama 
kaip nemokamo laimėjimo visų laimėjimų suma kartu su laimėjimu „Scatter”, kuris įjungė nemokamus 
sukimus. Lošimo funkcijoje po nemokamų sukimų galima lošti iš nemokamų sukimų laimėjimo sumos. 
Nemokamų sukimų metu būgnuose yra papildomas „Wild” simbolis (Ciras soste), kuris yra Juokdario korta. 
Jeigu laimėjimo derinyje yra mažiausiai vienas papildomas „Wild” simbolis, laimėjimas dvigubinamas.  
 
Lošimo funkcija 
Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno 
laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu 
norite padvigubinti savo laimėjimą. 
Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, kokios spalvos – 
raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, atverčiama korta. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate 
dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, to sukimo metu prarandate savo 
laimėjimą. 
 

74. Laimės ratas 
 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio.  
Galite rinktis iki 25 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir 
pasirinkti statymo už eilutę sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” 
mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, 
pastatoma suma su didžiausia leistina žaidimo statymo suma ir eilutėmis. Vaizdo žaidimų automato žaidimą 
„Laimės ratas” pagyvina simboliai „Wild”, „Scatter” ir „Premija”. „Scatter” simbolis suteiks Jums „Scatter” 
laimėjimus, o „§os” simbolis įjungs Papildomą žaidimą. 
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. 
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią 
statomą sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 
skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 
2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. 
Šiame žaidime yra 25, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą 
paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę. 
3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo 
kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 25 eilutės. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba 
iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” 
mygtuką. 
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos” mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 
6. Norėdami vėl žaisti su tomis pačiomis pasirinktomis eilutėmis ir statymu už eilutę, paspauskite „Sukimo” 
mygtukus, arba pakeiskite eilučių ar statymo už eilutę pasirinkimą, vadovaudamiesi šio skyrelio instrukcijomis. 
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Laimėjimo išmoka 
Laimėjimo eilutės 
Žaidime daugiausia galite aktyvinti 25 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame 
 

 
Šį paveikslėlį galite pamatyti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo išmokos” mygtuką. 
 
Laimėjimo derinys 
Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra 
išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter”, už kuriuos šiame žaidime laimėjimas 
išmokamas laimėjimas kokia jų pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. 
Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginant iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus 
„Surinkti” mygtuką, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. Taip pat galite 
pasirinkti lošti iš savo laimėjimų. Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis 
žodis „Lošimas” reiškia sumą, kurią statote už eilutę. „Visos lažybos” reiškia visą sumą, kurią pastatote sukimo 
metu. 
 
„Wild” simbolis 
Laimės rato simbolis – tai „Wild” korta, kuri gali įgyti visų kitų simbolių, išskyrus „Scatter” ir „Premijos”, 
simbolius, kad galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. Kai laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodys du ar daugiau 
„Wild” simbolių, laimėjimas už juos bus išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę, išskyrus tuos atvejus, kai 
„Wild” simboliai užbaigia laimėjimo derinį toje laimėjimo eilutėje, už kurią išmokami didesni laimėjimai nei 
vien už „Wild” derinį. Tokiu atveju išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 
 
„Scatter” laimėjimai 
Auksinis simbolis yra „Scatter” simbolis. Jeigu po sukimo 2, 3, 4 arba 5 „Scatter” simboliai pasirodo 
laimėjimas kur būgnuose, jūsų bendra pastatyta suma yra padauginama pagal šią lentelę: 
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Papildomas žaidimas 
Trys ar daugiau „Premijos” simbolių, esančių aktyvioje laimėjimo eilutėje, įjungia Papildomą turto rato 
žaidimą. Ne taip kaip visuose kituose laimėjimo eilutės deriniuose, „Premijos” simbolių nereikia išrikiuoti į 
kairę. Siekiant įjungti Papildomą žaidimą, šie simboliai gali pasirodyti laimėjimas kokia tvarka. 
Žaidimas įsijungia ir jo ekrane rodomi 15 „Premijos” simbolių. Turite pasirinkti vieną, kad atskleistumėte 
paslėptą simbolio vertę. Jūs galite būti apdovanotas kreditais arba gauti šansą sukti „Turto ratą”. Jeigu gaunate 
laimėjimą kreditais, tai kreditų suma iš karto pridedama į jūsų kreditų sąskaitą ir galite matyti visuose 14 
„Premijos” simbolių paslėptus laimėjimus. Kuo didesnis „Premijos” simbolių, kurie įjungė Papildomą žaidimą, 
skaičius, tuo didesnis šansas įsukti Turto ratą. Jeigu Papildomas žaidimas įsijungia su 5 „Premijos” simboliais, 
automatiškai galite įsukti Turto ratą. 
Norėdami žaisti Turto ratą, turite paspausti „Sukti” mygtuką ir laukti, kol Turto ratas nebesisuks. Turto rate yra 
20 tarpų su skirtingais dauginamaisiais. Dauginamasis, ties kuriuo sustoja Turto ratas, bus pritaikytas jūsų 
statymui už eilutę, o suma, kurią gaunate, yra jūsų Papildomo žaidimo laimėjimas. 
 

75. Laukinis perlas 
 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 15 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio. Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant 
kurių galite atlikti statymus ir pasirinkti statymo už eilutę sumą. 
 

 
 
Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. Spaudžiant „Didžiausio 
statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo  parinktis bei pastatoma suma su didžiausia leistina 
žaidimo kreditų suma ir eilutėmis. Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Laukinis perlas” pagyvina simbolis 
„Wild” ir simbolis „Scatter”, kuris įjungia 15 iš naujo įsijungiančių nemokamų sukimų su dauginamuoju 3x. 
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Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. 
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią 
statomą sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 
skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 
2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. 
Šiame žaidime yra 9 eilutės, kurias galima aktyvinti. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą 
paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę. 
3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę. 
4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo 
kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 9 eilutės. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba iš 
naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” mygtuką. 
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos” mygtuką, 
kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje”. 
 
Lošimo funkcija 
Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno 
laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimo” mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba, jeigu norite 
padvigubinti savo laimėjimą arba jį pralošti, lošti dėl jų. 
Jeigu pasirenkate lošti, užsidega užverstų pokerio kortų kaladės ekranas. Turėsite atspėti, kokios spalvos – 
raudonos ar juodos – bus kita korta. Pasirinkus spalvą, atverčiama korta. Jeigu atspėjote teisingai, gaunate 
dvigubą dabartinio laimėjimo sumą. Jeigu teisingos spalvos neatspėjate, to sukimo metu prarandate savo 
laimėjimą. 
 

76. Laukinis kalnagūbris 
 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodomos 20 skirtingų simbolių parinktys. Laimėjimo išmoka priklauso 
nuo tam tikro simbolių derinio.  
Galite rinktis iki 40 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir 
rinktis statymo už eilutę sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. 
Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis bei pastatoma 
suma su didžiausia leistina žaidimo kreditų suma ir eilutėmis. 
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Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Laukinis kalnagūbris” pagyvina simbolis „Wild” ir simbolis „Scatter”, 
kuris įjungia nemokamus sukimus. 
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie “Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. 
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią 
statomą sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma – tai statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 
skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 
2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. 
Šiame žaidime galite aktyvinti 40 eilučių. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir dar kartą paspaudus 
mygtuką „+”, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę. 
3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.  
4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo 
kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 40 eilučių. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba 
iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” 
mygtuką. 
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos” mygtuką, 
kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų laimėjimai 
sumuojami ir visa galutinė suma yra parodoma „Laimėjimo lentelėje”. 
6. Norėdami žaisti vėl su tomis pačiomis pasirinktomis eilutėmis ir statymu už eilutę, paspauskite „Sukimo” 
mygtuką arba pakeiskite eilučių ar statymo už eilutę parinktį iš naujo vadovaudamiesi „Kaip žaisti” skyrelio 
instrukcijomis. 
 
Laimėjimo išmoka 
Laimėjimo eilutės 
Žaidime daugiausia galite aktyvinti 40 laimėjimo eilučių, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame 
paveikslėlyje. Šį paveikslėlį galite pamatyti žaidimo ekrane paspaudę „Laimėjimo išmokos” mygtuką (žemiau). 
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Laimėjimo derinys 
Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai privalo duotoje laimėjimo eilutėje pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra 
išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter”, už kuriuos šiame žaidime laimėjimas 
išmokamas laimėjimas kokia jų pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. 
Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginant iš per sukimą gauto laimėjimo derinio. Paspaudus 
mygtuką „Surinkti”, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. Taip pat galite 
pasirinkti lošti iš savo laimėjimų. 
Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje laimėjimo išmokos lentelėje esantis žodis „Lošimas” reiškia sumą, 
kurią statote už eilutę. „Visas lošimas” reiškia visą sumą, kurią pastatote per sukimą. 
 
„Wild” simbolis 
Laukinio kalnagūbrio simbolis – tai „Wild” simbolis, kuris gali įgauti visų kitų simbolių, išskyrus „Scatter”, 
vertę, kad galima būtų užbaigti laimėjimo derinį.  
Kai laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodys trys ar daugiau „Wild” simbolių, laimėjimas už juos bus išmokamas 
pagal laimėjimo išmokos lentelę, kuri atsidaro paspaudus mygtuką „Taisyklės“, išskyrus tuos atvejus, kai 
„Wild” simboliai užbaigia laimėjimo derinį toje laimėjimo eilutėje, už kurią išmokami didesni laimėjimai nei 
vien už „Wild” derinį. Tokiu atveju išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 
 
Nemokami sukimai 
Gyvybės medžio simbolis – tai simbolis „Scatter”. Kai būgnuose pasirodo trys „Scatter” simboliai, laimite 
dvigubą bendro statymo kiekį ir suteikiami nemokami sukimai. Simbolis „Scatter” pasirodo tik antrame, 
trečiame ir ketvirtame būgnuose. Nemokamų sukimų būna 5 ir jie naudoja tą patį eilutės statymą bei eilučių 
vertes, kurios buvo naudojamos to sukimo, kuris aktyvino šią nemokamų sukimų funkciją, metu. Laimėjimo 
išmokos apskaičiuojamos sudedant visus jūsų nemokamų sukimų metu gautus laimėjimus. 

 
77. Senovės pasaulio stebuklai 

 
Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane rodoma 15 skirtingų simbolių parinktis. Laimėjimo išmoka priklauso nuo 
tam tikro simbolių derinio.  
Galite rinktis iki 15 laimėjimo eilučių (sutrumpintai vadinamų eilutėmis), ant kurių galite atlikti statymus ir 
rinktis statymo už eilutę sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo”, „Didžiausio statymo” mygtukus. 
Spaudžiant „Didžiausio statymo” mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis bei pastatoma 
suma su didžiausia leistina žaidimo kreditų suma ir eilutėmis. 
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Senovės pasaulio stebuklai” pagyvina simboliai „Wild”, „Scatter” ir 
„Premija”. Simbolis „Scatter” suteiks Jums nemokamų sukimų, o „Premijos” simbolis įjungs Papildomą 
žaidimą. 
 
Kaip žaisti? 
Norint žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite statomą sumą, spausdami prie „Lošimo” ar „Eilutės lentelės” esančius mygtukus „-” ir „+”. 
Pasirinkus didžiausią statomą sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+”, statoma suma atsistatys į mažiausią 
statomą sumą. Jūsų kiekvieno sukimo statoma suma yra statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių 
skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimo lentelėje”. 
2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės” esančius 
mygtukus „-” ir „+”. Šiame žaidime galite aktyvinti 15 eilučių. Pasirinkus didžiausią galimą eilučių skaičių ir 
dar kartą paspaudus mygtuką „+”, eilučių skaičius atsistatys į 1 eilutę. 
3. Pasirinkę statymą ir eilutes, paspauskite „Sukimo” mygtuką būgnams įsukti. Jeigu sustoję būgnai rodo 
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.  
4. Taip pat galite paspausti „Didžiausio statymo” mygtuką, jeigu norite žaisti su didžiausiais leistinais žaidimo 
kreditais ir eilutėmis. Šiame žaidime yra ne daugiau kaip 15 eilučių. Įsidėmėkite, kad neperžiūrėjus verčių arba 
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iš naujo nepatvirtinus jūsų veiksmų, būgnai pradės suktis iš karto, kai paspausite „Didžiausio statymo” 
mygtuką. 
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite ant žaidimo ekrane esančio „Laimėjimo išmokos” 
mygtuko, kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų 
laimėjimai sumuojami ir visa galutinė suma yra parodoma „Laimėjimo lentelėje”. 
6. Norėdami žaisti iš naujo, paspauskite mygtuką „Surinkti”. Laimėta suma bus automatiškai pridedama prie 
bendros kreditų sąskaitos, kuri yra rodoma „Kreditų lentelėje”. 
 
Laimėjimo išmoka 
Laimėjimo eilutės 
Žaidime daugiausia galite aktyvinti 15 laimėjimo eilučių, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame 

  
Šį paveikslėlį galite pamatyti žaidimo ekrane paspaudę „Laimėjimo išmokos” mygtuką. 
 
Laimėjimo derinys 
Kad laimėtumėte, laimėjimo simboliai privalo duotoje laimėjimo eilutėje pasirodyti iš eilės. Visi laimėjimai yra 
išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter” ir „Premijas”, už kuriuos šiame žaidime 
laimėjimas išmokamas laimėjimas kokia jų pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės 
laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama jūsų statymą padauginant iš per sukimą gauto laimėjimo derinio.  
Paspaudus mygtuką „Surinkti”, jūsų laimėta suma automatiškai pridedama prie bendros kreditų sąskaitos. Taip 
pat galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimų. Toliau aprašomi laimėjimo deriniai. Šioje laimėjimo išmokos 
lentelėje esantis žodis „Lošimas” reiškia sumą, kurią statote už eilutę. „Visas lošimas” reiškia visą sumą, kurią 
pastatote sukimo metu. 
 
„Wild” simbolis 
Švyturio simbolis – tai „Wild” korta, kuri gali įgyti laimėjimas kurių kitų simbolių, išskyrus „Scatter” ir 
„Premija”, simbolius, kad galima būtų užbaigti laimėjimo derinį. Kai laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodys du ar 
daugiau „Wild” simbolių, laimėjimas už juos bus išmokamas pagal laimėjimo išmokos lentelę, išskyrus tuos 
atvejus, kai „Wild” simboliai užbaigia laimėjimo derinį toje laimėjimo eilutėje, už kurią išmokami didesni 
laimėjimai nei vien už „Wild” derinį. Tokiu atveju išmokamas tik didžiausias laimėjimas.  
 
Nemokami sukimai 
Dzeuso simbolis yra „Scatter” simbolis. Kai būgnuose pasirodo du „Scatter” simboliai, laimite dvigubą bendrą 
statymo sumą. Jeigu būgnuose atsiranda trys, keturi arba penki „Scatter” simboliai, bendra pastatyta suma 
dauginama remiantis laimėjimo išmokos lentele ir Jums suteikiami nemokami sukimai su dauginamuoju 3x. 
Nemokami sukimai taip pat gali suteikti daugiau nemokamų sukimų. Yra 10 nemokamų sukimų. 
Nemokami sukimai naudoja tą patį eilutės statymą ir eilučių vertes, kurios buvo naudojamos to sukimo, kuris 
aktyvino šią nemokamų sukimų funkciją, metu. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos sudedant visus jūsų 
nemokamų sukimų metu gautus laimėjimus.  
 
Papildomas žaidimas 
Koloso simbolis yra „Premijos” simbolis. Jeigu aktyvioje laimėjimo eilutėje iš eilės atsiranda trys ar daugiau 
„Premijos” simbolių, įsijungia Papildomas žaidimas.  
Papildomame žaidime turite pasirinkti tris iš dvylikos galimų laivų, kad atskleistumėte savo laimėjimą. 
Pasirinkę tris laivus, galėsite matyti kituose simboliuose paslėptus laimėjimus. Papildomo žaidimo laimėjimai 
apskaičiuojami sudedant pasirinktų laivų atskleistas vertes. Papildomo žaidimo laimėjimai pridedami prie kitų 
laimėjimo eilučių laimėjimų. 
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78. Europietiška ruletė 
 
Pagalba – ruletė yra populiarus kazino žaidimas, kuriame žaidžiate prieš kazino atstovaujantį krupjė (dar 
vadinamą dileriu), kuris išsuka ruletės ratą ir tvarko statymus. Žaidžiant europietišką ruletės versiją, rate būna 
37 angos, kuriose yra 36 numeriai ir vienas 0. Amerikietiškoje versijoje dauguma ruletės ratų turi du nulius, 
todėl yra 38 angos. 
Norėdami laimėti ruletę, turite atspėti, kur kiekvieną kartą pasukus nuriedės kamuoliukas. Savo statymą arba 
statymus turite atlikti ant skaičių (laimėjimas koks skaičius įskaitant nulį) arba ant išorinių kategorijų 
išdėstytame stale. Kai kurie lošėjai statymus atlieka ant daugybės skaičių, kad padidintų tikimybę laimėti sulig 
kiekvienu pasukimu, tačiau tokiu atveju laimėjimo suma yra labai sumažinama. 
Kai atliekate statymus, krupjė suka ruletės ratą ir paleidžia kamuoliuką. Kamuoliukui įkritus į angą, laimėjimai 
nustatomi pagal tuos statymus, kurie buvo statyti ant arba šalia numerio, ant kurio nukrito kamuoliukas. Be to, 
statymai, atlikti ant išorinio išdėstymo, laimimi, jeigu laimintysis skaičius yra vienoje iš tų kategorijų.  
Galite pasirinkti atlikti statymą ant: 



	

	

	

196	

Konkretaus skaičiaus 
Skaičių derinio 
Tokios kategorijos kaip skaičius bus raudonas arba juodas, lyginis arba nelyginis. 
 
Kaip žaisti? 
1. Pasirinkite statomą sumą, žaidimo ekrane spausdami strėlytes, esančias šalia žetonų. 
2. Atlikite savo statymą, paspausdami ant žaidimo ekrane esančio staliuko išdėstymo, kuris atitinka skaičius 
arba kategorijas, ant kurių norite statyti. Ant tos pačios vietos galite paspausti keletą kartų, kad padidintumėte 
statymą arba paspauskite „Panaikinti statymą“ mygtuką, kad panaikintumėte savo dabartinį statymą ir 
pradėtumėte iš naujo.  
3. Norėdami pradėti žaisti, paspauskite ant „Sukimo“ mygtuko. Ruletės ratas pradės suktis, o skaičius, ties 
kuriuo ratas sustos, bus parodytas viršutiniame žaidimo ekrano kampe. Jeigu laimite, laimėjimas bus parodytas 
„Laimėjimo lentelėje“. 
4. Norėdami žaisti iš naujo su tais pačiais statymais ir statymo būdais kaip ir buvusiame lošime, paspauskite 
„Statymas iš naujo“ mygtuką arba paspauskite ant naujų vietų, kad atliktumėte statymus. 
 
Statymo tipai 
Tiesus – skaičiaus centre padėdami žetoną, galite statyti ant kiekvieno skaičiaus, įskaitant 0. 
Išskaidytas – padėdami žetoną ant du skaičius skiriančios linijos, galite statyti ant dviejų skaičių. 
Gatvės – galite statyti ant trijų skaičių, žetoną padėdami ant ruletės stalo vidinės kairės krašto linijos, kuri yra 
šalia atitinkamos trijų skaičių eilės. 
Kampo – galite statyti ant keturių skaičių, statydami žetonus ant kampo, kuriame sueina keturi skaičiai. 
Ketverto – galite statyti ant skaičių 0, 1, 2 ir 3, padėdami savo žetoną ant vidinio krašto linijos tarp 0 ir 1. 
Linijos – galite lažintis iš dviejų gatvės statymų (t. y. šeši skirtingi skaičiai dvejose eilėse po tris skaičius), 
padėdami žetoną ant vidinės kairės krašto linijos, kur susikerta linija, skirianti dvi eiles. 
būgno – būgno numerių apačioje yra trys laukeliai, pažymėti „2 iki 1”. Galite atlikti statymus visiems šiems 
skaičiams, žetoną padėdami į vieną iš šių laukelių. Jeigu jūsų kamuoliukas nusileidžia ant laimėjimas kurio 
skaičiaus, kuris yra stulpelyje, Jums sumokama santykiu 2:1. 0 yra pralaimintis skaičius. 
Tuzino – galite atlikti statymus 12 skaičių grupėje, žetoną dėdami ant vieno iš trijų laukelių, pažymėtų „1-as 
12”, „2-as 12” arba „3-ias 12”. Jeigu kamuoliukas nusileidžia ant bent vieno iš jūsų 12 skaičių, Jums 
sumokama santykiu 2:1. 0 yra pralaimintis skaičius. 
Raudonas ar Juodas, Lyginis ar Nelyginis, Didelis ar Mažas – galite atlikti statymą ant vieno iš laukelių, 
esančių išilgai stalo kairėje, kurie užima pusę ruletės stalo skaičių (išskyrus 0). Kiekvienas laukelis apima 18 
skaičių. Laimite lyginį pinigų skaičių (1 su 1) iš visų šių statymų. 0 yra pralaimintis skaičius. 
Pastaba: galite atlikti statymus su dviem, trimis ar net keturiais skaičiais. Pavyzdžiui, naudodami skaičių 0, 
galite atlikti statymus ant 1–0, 1–2–0, 2–0, 3–0 arba 1–2–3–0. 
Nulių kaimynai 
0–2–3, 4–7, 12–15, 18–21, 19–22, 25–28, 26–29, 32–35. 
Nulių kaimynai. Šis statymas apima 16 skaičių, kurie rate supa 0, o ant stalo yra greta. 
Atliekamas išskirstomasis statymas. Pavyzdžiui, 0 ir 3, 32 ir 35. 
Našlaičiai 
6, 17, 25, 27, 34. 
Tai statymas ant penkių konkrečių skaičių 27, 6, 34, 17 ir 25, kurie rate yra greta, tačiau išsidėstantys toli. 
Trečias cilindre 
5–8, 10–11, 13–16, 23–24, 27–30, 33–36. 
Tai statymas ant konkrečios ruletės skyriaus skaičių grupės, kurie suporuoti greta. 
Našlaitėliai 
1, 6–9, 14–17, 17–20, 31–34. 
Tai statymas ant konkrečios ruletės skyriaus skaičių grupės, kurie rate yra greta, tačiau išsidėstę toli. 
 
Laimėjimo išmokos lentelė 
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Žetonai padengia – statymo tipas – laimėjimas 
1 skaičius – tiesus – 35 iki 1 
2 skaičiai – išskaidytas – 17 iki 1 
3 skaičiai – gatvės – 11 iki 1 
4 skaičiai – kampo – 8 iki 1 
4 skaičiai – ketverto – 8 iki 1 
6 skaičiai – linijos – 5 iki 1 
12 skaičių – tuzino ar būgno – 2 iki 1 
18 skaičių – raudonas ar juodas, lyginis ar nelyginis arba didelis ar mažas – 1 iki 1 
Vieno nulio ruletės ratas 
Skaičių seka pagal laikrodžio rodyklę 
0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 
31, 9, 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26 
Spalvos 
Raudona: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36 
Juoda: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35 
Žalia: 0 
Europietiško ruletės stalo išdėstymas 
 

 
 

79. Karštas sėkmingas („Lucky Hot“) 
 

Būgnų skaičius: 3; 
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Linijų skaičius: 5; 
Simbolių skaičius: 8; 
Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,03, 0,05, 0,10 arba 0,20 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 750 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

(„Paimti“) 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
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„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 

 
Statymo atlikimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) vertę. 
• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu pradeda 

lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo 
dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus 
„C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią 
galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime 
nustatytą statymo dydį. 
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• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę. 
• Jei ekrane yra 9 vienodi simboliai („Vyšnia“, „Apelsinas“, „Citrina“ ar „Slyva“), bendras laimėjimas 

dauginamas x 2. 
• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

80. Naftos įmonė II („Oil Company II“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 40; 
Simbolių skaičius: 12, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis yra 
„Scatter“ („Sklaidos“); 
Minimalus statymas lošime: 1 kreditas arba 0,01 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 800 kreditų arba 40 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

  

 

„Start“ 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
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(„Pradėti“) „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

(„Paimti“) 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 
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„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 

 
Statymo atlikimas ir linijų pasirinkimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti keliomis linijomis – 1, 
10, 20, 30 ar 40 jis žais šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva. Linijų skaičius negali būti 
pakeistas būgnų sukimosi, „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“) ar nemokamų papildomų lošimų metu. 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) vertę. 
• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu pradeda 

lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo 
dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas 41 raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus 
„C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią 
galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime 
nustatytą statymo dydį. 

• „Wild“ („Laukinis“) simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 

• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius; 

• „Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
• Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, kuris yra 

didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas laimėjimas už ilgesnę 
kombinaciją. 

• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 
 
„Premijinis lošimas“ („Bonuses“): 
Bet kuriose būgnų pozicijose iškritus 3 „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas laimi 7 papildomus 
nemokamus lošimus. Papildomi nemokami lošimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START 
to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad paleisti šią funkciją“) arba „START“ („PRADĖTI“) 
mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs papildomi nemokami lošimai. Papildomų 
nemokamų lošimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. 
Papildomi nemokami lošimai negali būti sustabdyti. Papildomų nemokamų lošimų metu, iškritus 3 
„Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas dar kartą laimės naujus papildomus nemokamus lošimus. 
 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
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užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

81. Ra iškilimas („Rise of Ra“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 15; 
Simbolių skaičius: 13, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis yra 
„Scatter“ („Sklaidos“); 
Minimalus statymas lošime: 1 kreditas arba 0,01 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 300 kreditų arba 30 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,1 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 10 000 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
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(„Paimti“) klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 
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Statymo atlikimas ir linijų pasirinkimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti keliomis linijomis – 1, 5, 
7, 10 ar 15 jis žais šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva. Linijų skaičius negali būti pakeistas 
būgnų sukimosi, „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“) ar nemokamų papildomų lošimų metu. 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) vertę. 
• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu pradeda 

lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo 
dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas 41 raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus 
„C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią 
galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime 
nustatytą statymo dydį. 

• „Wild“ („Laukinis“) simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 

• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius; 

• „Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
• Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, kuris yra 

didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas laimėjimas už ilgesnę 
kombinaciją. 

• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 
 
„Premijinis lošimas“ („Bonuses“): 
Bet kuriose būgnų pozicijose iškritus 3 ar daugiau „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas laimi 15 
papildomų nemokamų lošimų. Papildomi nemokami lošimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press 
START to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad paleisti šią funkciją“) arba „START“ („PRADĖTI“) 
mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs papildomi nemokami lošimai. Papildomų 
nemokamų lošimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. 
Papildomi nemokami lošimai negali būti sustabdyti. Papildomų nemokamų lošimų metu, iškritus 3 ar daugiau 
„Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas dar kartą laimi 15 naujų papildomų nemokamų lošimų. Visi 
laimėjimai papildomų nemokamų lošimų metu trigubinami. 
 
Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) premija 
Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) yra atsitiktiniu būdu aktyvinama premija, kurios metu 
žaidžiamas bet kuris Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) žaidimas. Aukso puodo kortos („Jackpot Cards“) 
yra keturių lygių paslaptingas aukso puodas. Kiekvienas paslaptingo aukso puodo lygis atvaizduojamas kaip 
kortos rūšis: 

• KRYŽIAI (CLUBS) – pirmas lygis (žemiausia aukso puodo vertė), 
• BŪGNAI (DIAMONDS) – antras lygis, 
• ŠIRDYS (HEARTS) – trečias lygis, 
• VYNAI (SPADES) – ketvirtas ir aukščiausias lygis. 

 
Kaip įsijungia 
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Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) gali įsijungti atsitiktiniu būdu, baigus žaidimą ir 
surinkus visus laimėjimus. Įsijungus šiai premijai žaidėjui automatiškai suteikiamas vienas iš paslaptingo aukso 
puodo lygių. Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) žaidžiama ant pagrindinio žaidimo ir jo 
neuždaro. 
 
Taisyklės ir lošimo mygtukai 
Įsijungus premijai žaidėjas nukeliamas į Aukso puodo kortų paslapties („Jackpot Cards Mystery“) premijos 
žaidimą, kuriame rodoma 12 užverstų kortų. Žaidėjas, spausdamas kairįjį pelės klavišą, pasirenka kortas, kol 
atidengiamos 3 sutampančių rūšių kortos. Aukso puodo kortų paslapties („Jackpot Cards Mystery“) premijos 
lygis atitinka ištrauktą kortų rūšį. Žaidėjui, norinčiam baigti žaidimą ir surinkti premijos žaidimo laimėjimus į 
lošėjo lošimo sąskaitą, reikia paspausti mygtuką „Surinkti“ („Collect“). 
Šio premijos žaidimo metu laimėta suma negali dalyvauti rizikos lošime („Gamble feature“). Žaidėjas, atlikęs 
bet kokio dydžio statymą, turi galimybę gauti aukščiausio lygio laimėjimą. Kuo didesnis statymas 
pagrindiniame žaidime, tuo didesnė galimybė įjungti šį premijos žaidimą ir gauti bet kokio aukso puodo 
paslapties lygio laimėjimą. 
 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

82. Karališkos paslaptys („Royal Secrets“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 10; 
Simbolių skaičius: 11, iš kurių vienas simbolis yra „Expanding Wild“ („Besiplečiantis Laukinis“) bei du 
simboliai yra „Scatter“ („Sklaidos“); 
Minimalus statymas lošime: 10 kreditų arba 0,20 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 200 kreditų arba 30 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 5000 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 
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„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

(„Paimti“) 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 „Screen size 

control“ 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 
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(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 
Statymo atlikimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) vertę. 
• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu pradeda 

lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). Pasirinkti statymo 
dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas 41 raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ mygtukus – paspaudus 
„C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, kurią 
galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo metu lošime 
nustatytą statymo dydį. 

• „Karūnos“ ir „Skeptro“ simboliai yra vadinami „Sacatter“ („Sklaidos“) simboliais. 
• „Wild“ („Laukinis“) simbolis, iškritęs 2, 3 ar 4 būgne, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, pakeičia visus to 

būgno simbolius į „Wild“ („Laukinis“) simbolius, kurie atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 

• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 

• „Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
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matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

83. Alchemijos paslaptys („Secrets of Alchemy“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 25; 
Simbolių skaičius: 11, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis yra 
„Scatter“ („Sklaidos“); 
Minimalus statymas lošime: 1 kreditas arba 0,01 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 500 kreditų arba 50 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

(„Paimti“) 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

„Gamble“ 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
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(„Rizikuoti“) „⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 
Statymo atlikimas ir linijų pasirinkimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti keliomis 
linijomis – 1, 10, 15, 20 ar 25 jis žais šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva. Linijų 
skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“) ar nemokamų 
papildomų lošimų metu. 
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• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) 
vertę. 

• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio 
statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, 
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo 
metu lošime nustatytą statymo dydį. 

• „Wild“ („Laukinis“) simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, 
išskyrus „Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 

• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius; 

• „Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
• Pagrindinio ar papildomo nemokamo lošimo metu, susidarius laiminčioms kombinacijoms ir išmokėjus 

laimėjimus už jas, šias kombinacijas sudarę simboliai išnyksta iš ekrano. Tuščios būgnų pozicijos yra 
užpildamos simboliais buvusiais virš jų. Jei susidaro naujos laiminčios kombinacijos, už jas taip pat yra 
išmokami laimėjimai bei šias kombinacijas sudarę simboliai išnyksta iš ekrano ir t.t. Ši funkcija 
baigiasi, kai naujos laiminčios kombinacijos nebesusidaro. Jei lošėjas žaidžia ne visomis 25 linijomis, 
neaktyviose linijose susidariusių laiminčių kombinacijų simboliai taip pat išnyksta iš ekrano, tačiau 
laimėjimai už jas nėra išmokami. 

• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 
 
„Premijinis lošimas“ („Bonuses“): 
Bet kuriose būgnų pozicijose iškritus 3 „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas laimi 7 papildomus 
nemokamus lošimus. Papildomi nemokami lošimai gali būti suteikiami lošėjui ir atsitiktine tvarka, neiškritus 
„Scatter“ („Sklaidos“) simboliams. Papildomi nemokami lošimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane 
„Press START to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad paleisti šią funkciją“) arba 
„START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs papildomi 
nemokami lošimai. Papildomų nemokamų lošimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks 
buvo pagrindinio lošimo metu. Papildomi nemokami lošimai negali būti sustabdyti. Papildomų nemokamų 
lošimų metu, iškritus 3 ar daugiau „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas dar kartą laimi 7 naujus 
papildomus nemokamus lošimus. 
 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
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Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

84. Spindinti karūna („Shining Crown“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 10; 
Simbolių skaičius: 11, iš kurių vienas simbolis yra „Expanding Wild“ („Besiplečiantis laukinis“) bei du 
simboliai yra „Scatter“ („Sklaidos“); 
Minimalus statymas lošime: 10 kreditų arba 0,20 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 200 kreditų arba 30 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 5000 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) - šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

(„Paimti“) 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 
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„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 
Statymo atlikimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) 
vertę. 

• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
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„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio 
statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, 
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo 
metu lošime nustatytą statymo dydį. 

• „Žvaigždės“ ir „$“ simboliai yra vadinami „Sacatter“ („Sklaidos“) simboliais. 
• „Karūnos“ simbolis, iškritęs 2, 3 ar 4 būgne, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, pakeičia visus to 

būgno simbolius į „Wild“ („Laukinis“) simbolius, kurie atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 

• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 

• „Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) premija 
Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) yra atsitiktiniu būdu aktyvinama premija, kurios metu 
žaidžiamas bet kuris Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) žaidimas. Aukso puodo kortos („Jackpot Cards“) 
yra keturių lygių paslaptingas aukso puodas. Kiekvienas paslaptingo aukso puodo lygis atvaizduojamas kaip 
kortos rūšis: 

• KRYŽIAI (CLUBS) – pirmas lygis (žemiausia aukso puodo vertė), 
• BŪGNAI (DIAMONDS) – antras lygis, 
• ŠIRDYS (HEARTS) – trečias lygis, 
• VYNAI (SPADES) – ketvirtas ir aukščiausias lygis. 

 
Kaip įsijungia 
Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) gali įsijungti atsitiktiniu būdu, baigus žaidimą ir 
surinkus visus laimėjimus. Įsijungus šiai premijai žaidėjui automatiškai suteikiamas vienas iš paslaptingo aukso 
puodo lygių. Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) žaidžiama ant pagrindinio žaidimo ir jo 
neuždaro. 
 
Taisyklės ir lošimo mygtukai 
Įsijungus premijai žaidėjas nukeliamas į Aukso puodo kortų paslapties („Jackpot Cards Mystery“) premijos 
žaidimą, kuriame rodoma 12 užverstų kortų. Žaidėjas, spausdamas kairįjį pelės klavišą, pasirenka kortas, kol 
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atidengiamos 3 sutampančių rūšių kortos. Aukso puodo kortų paslapties („Jackpot Cards Mystery“) premijos 
lygis atitinka ištrauktą kortų rūšį. Žaidėjui, norinčiam baigti žaidimą ir surinkti premijos žaidimo laimėjimus į 
lošėjo lošimo sąskaitą, reikia paspausti mygtuką „Surinkti“ („Collect“). 
Šio premijos žaidimo metu laimėta suma negali dalyvauti rizikos lošime („Gamble feature“). Žaidėjas, atlikęs 
bet kokio dydžio statymą, turi galimybę gauti aukščiausio lygio laimėjimą. Kuo didesnis statymas 
pagrindiniame žaidime, tuo didesnė galimybė įjungti šį premijos žaidimą ir gauti bet kokio aukso puodo 
paslapties lygio laimėjimą. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

85. Nepaprastai karštas („Supreme Hot“) 
 
Būgnų skaičius: 3; 
Linijų skaičius: 27; 
Simbolių skaičius: 9; 
Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,03, 0,05, 0,10 arba 0,20 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 300 kart statymo daugiklis. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

(„Paimti“) 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 
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„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 
Statymo atlikimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) 
vertę. 
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• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamasraidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio 
statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, 
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo 
metu lošime nustatytą statymo dydį. 

• Būgnų derinių išmokėjimai padauginti iš statymo daugiklio yra lygūs bendram statymui („Total Bet“). 
• Laiminčias simbolių kombinacijas sudaro tik po vieną simbolį iš kiekvieno gretimo būgno. 
• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos pradedant nuo kairiausio būgno iš kairės į dešinę. 
• Toks pats simbolis skirtingose to pačio būgno pozicijose, sudaro tokią pat laiminčiąją kombinaciją. 
• Išmokėjimai už laiminčias kombinacijas yra dauginami iš statymo daugiklio. 
• Laiminčios kombinacijos gali būti išmokėtos daug kartų. 
• Jei iškrenta 9 vienodi simboliai, bendras laimėjimas dauginamas x 2. 
• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

86. Maksimaliai karštas („Ultimate Hot“) 
 
Būgnų skaičius: 3; 
Linijų skaičius: 5; 
Simbolių skaičius: 9; 
Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,03, 0,05, 0,10 arba 0,20 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 300 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
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„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

(„Paimti“) 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 „Sound control“ 

(„Garso 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 
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kontrolė“)  

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 
Statymo atlikimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) 
vertę. 

• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio 
statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, 
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo 
metu lošime nustatytą statymo dydį. 

• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę. 
• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 



	

	

	

220	

lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

87. Zodiako ratas („Zodiac Wheel“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 5; 
Simbolių skaičius: 11, iš kurių vienas simbolis yra „Expanding Wild“ („Besiplečiantis Laukinis“) 
bei du simboliai yra „Scatter“ („Sklaidos“); 
Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,03, 0,05, 0,10 arba 0,20 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 3000 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 
lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 
laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

(„Paimti“) 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 



	

	

	

221	

 

 

 

„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 
Statymo atlikimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) 
vertę. 
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• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio 
statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, 
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo 
metu lošime nustatytą statymo dydį. 

• „Wild“ („Laukinis“) simbolis, iškritęs 2, 3 ar 4 būgne, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, pakeičia 
visus to būgno simbolius į „Wild“ („Laukinis“) simbolius, kurie atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 

• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 

• „Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

88. 5 Akinančiai karštas („5 Dazzling Hot“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 5; 
Simbolių skaičius: 8, iš kurių vienas simbolis yra „Scatter“ („Sklaidos“); 
Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,03, 0,05, 0,10 arba 0,20 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 5000 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
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„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

(„Paimti“) 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 
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kontrolė“)  

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 
Statymo atlikimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) 
vertę. 

• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio 
statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, 
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo 
metu lošime nustatytą statymo dydį. 

• „Žvaigždės“ simbolis yra vadinamas „Sacatter“ („Sklaidos“) simboliu. 
• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 

„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 
• „Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
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neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

89. 20 Super karštas („20 Super Hot“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 20; 
Simbolių skaičius: 8, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis 
„Scatter“ („Sklaidos“) 
Minimalus statymas lošime: 20 kreditų arba 0,20 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 400 kreditų arba 40 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

(„Paimti“) 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 
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„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 
Statymo atlikimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) 
vertę. 
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• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio 
statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, 
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo 
metu lošime nustatytą statymo dydį. 

• „Žvaigždės“ simbolis yra vadinamas „Scatter“ („Sklaidos“) simboliu. 
• „7“ simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus 

„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 
• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 

„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 
• „Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
• Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, 

kuris yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas 
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. 

• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 
 
Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) premija 
Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) yra atsitiktiniu būdu aktyvinama premija, kurios metu 
žaidžiamas bet kuris Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) žaidimas. Aukso puodo kortos („Jackpot Cards“) 
yra keturių lygių paslaptingas aukso puodas. Kiekvienas paslaptingo aukso puodo lygis atvaizduojamas kaip 
kortos rūšis: 

• KRYŽIAI (CLUBS) – pirmas lygis (žemiausia aukso puodo vertė), 
• BŪGNAI (DIAMONDS) – antras lygis, 
• ŠIRDYS (HEARTS) – trečias lygis, 
• VYNAI (SPADES) – ketvirtas ir aukščiausias lygis. 

 
Kaip įsijungia 
Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) gali įsijungti atsitiktiniu būdu, baigus žaidimą ir 
surinkus visus laimėjimus. Įsijungus šiai premijai žaidėjui automatiškai suteikiamas vienas iš paslaptingo aukso 
puodo lygių. Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) žaidžiama ant pagrindinio žaidimo ir jo 
neuždaro. 
 
Taisyklės ir lošimo mygtukai 
Įsijungus premijai žaidėjas nukeliamas į Aukso puodo kortų paslapties („Jackpot Cards Mystery“) premijos 
žaidimą, kuriame rodoma 12 užverstų kortų. Žaidėjas, spausdamas kairįjį pelės klavišą, pasirenka kortas, kol 
atidengiamos 3 sutampančių rūšių kortos. Aukso puodo kortų paslapties („Jackpot Cards Mystery“) premijos 
lygis atitinka ištrauktą kortų rūšį. Žaidėjui, norinčiam baigti žaidimą ir surinkti premijos žaidimo laimėjimus į 
lošėjo lošimo sąskaitą, reikia paspausti mygtuką „Surinkti“ („Collect“). 
Šio premijos žaidimo metu laimėta suma negali dalyvauti rizikos lošime („Gamble feature“). Žaidėjas, atlikęs 
bet kokio dydžio statymą, turi galimybę gauti aukščiausio lygio laimėjimą. Kuo didesnis statymas 
pagrindiniame žaidime, tuo didesnė galimybė įjungti šį premijos žaidimą ir gauti bet kokio aukso puodo 
paslapties lygio laimėjimą. 
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„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „WIN“ („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, matomo 
„BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane nurodytą 
kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

90. 40 Super karštas („40 Super Hot“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 40; 
Simbolių skaičius: 8, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis 
„Scatter“ („Sklaidos“); 
Minimalus statymas lošime: 40 kreditų arba 0,40 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 800 kreditų arba 40 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

  Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
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„Collect“ 

(„Paimti“) 

laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
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„Exit“ 

(„Išeiti“) 

lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 
Statymo atlikimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) 
vertę. 

• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio 
statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, 
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo 
metu lošime nustatytą statymo dydį. 

• „Žvaigždės“ simbolis yra vadinamas „Sacatter“ („Sklaidos“) simboliu. 
• „7“ simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus 

„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 
• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 

„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 
• „Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
• Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, 

kuris yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas 
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. 

• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 
 
Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) premija 
Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) yra atsitiktiniu būdu aktyvinama premija, kurios metu 
žaidžiamas bet kuris Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) žaidimas. Aukso puodo kortos („Jackpot Cards“) 
yra keturių lygių paslaptingas aukso puodas. Kiekvienas paslaptingo aukso puodo lygis atvaizduojamas kaip 
kortos rūšis: 

• KRYŽIAI (CLUBS) – pirmas lygis (žemiausia aukso puodo vertė), 
• BŪGNAI (DIAMONDS) – antras lygis, 
• ŠIRDYS (HEARTS) – trečias lygis, 
• VYNAI (SPADES) – ketvirtas ir aukščiausias lygis. 

 
Kaip įsijungia 
Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) gali įsijungti atsitiktiniu būdu, baigus žaidimą ir 
surinkus visus laimėjimus. Įsijungus šiai premijai žaidėjui automatiškai suteikiamas vienas iš paslaptingo aukso 
puodo lygių. Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) žaidžiama ant pagrindinio žaidimo ir jo 
neuždaro. 
 
Taisyklės ir lošimo mygtukai 
Įsijungus premijai žaidėjas nukeliamas į Aukso puodo kortų paslapties („Jackpot Cards Mystery“) premijos 
žaidimą, kuriame rodoma 12 užverstų kortų. Žaidėjas, spausdamas kairįjį pelės klavišą, pasirenka kortas, kol 
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atidengiamos 3 sutampančių rūšių kortos. Aukso puodo kortų paslapties („Jackpot Cards Mystery“) premijos 
lygis atitinka ištrauktą kortų rūšį. Žaidėjui, norinčiam baigti žaidimą ir surinkti premijos žaidimo laimėjimus į 
lošėjo lošimo sąskaitą, reikia paspausti mygtuką „Surinkti“ („Collect“). 
Šio premijos žaidimo metu laimėta suma negali dalyvauti rizikos lošime („Gamble feature“). Žaidėjas, atlikęs 
bet kokio dydžio statymą, turi galimybę gauti aukščiausio lygio laimėjimą. Kuo didesnis statymas 
pagrindiniame žaidime, tuo didesnė galimybė įjungti šį premijos žaidimą ir gauti bet kokio aukso puodo 
paslapties lygio laimėjimą. 
 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

91. Trojaus amžius („Age of Troy“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 20; 
Simbolių skaičius: 11, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis yra 
„Scatter“ („Sklaidos“); 
Minimalus statymas lošime: 1 kreditas arba 0,01 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 400 kreditų arba 40 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,05 arba 0,10 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

  Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
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„Start“ 

(„Pradėti“) 

pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

(„Paimti“) 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 



	

	

	

233	

lentelė“)  

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 
Statymo atlikimas ir linijų pasirinkimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti keliomis 
linijomis – 1, 5, 10, 15 ar 20 jis žais šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva. Linijų 
skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“) ar nemokamų 
papildomų lošimų metu. 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) 
vertę. 

• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio 
statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, 
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo 
metu lošime nustatytą statymo dydį. 

• „Wild“ („Laukinis“) simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, 
išskyrus „Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 

• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius; 

• „Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
• Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, 

kuris yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas 
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. 

• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 
 
„Premijinis lošimas“ („Bonuses“): 
Bet kuriose būgnų pozicijose iškritus 3 „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas laimi 12 papildomų 
nemokamų lošimų. Papildomi nemokami lošimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START to 
run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad paleisti šią funkciją“) arba „START“ („PRADĖTI“) mygtuką 
– būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs papildomi nemokami lošimai. Papildomų 
nemokamų lošimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. 
Papildomi nemokami lošimai negali būti sustabdyti. Papildomų nemokamų lošimų metu, iškritus 3 ar daugiau 
„Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas dar kartą laimi 12 naujų papildomų nemokamų lošimų. 
 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
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Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

92. Mėlyna širdis („Blue Heart“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 100; 
Simbolių skaičius: 12, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis yra 
„Scatter“ („Sklaidos“); 
Minimalus statymas lošime: 1 kreditas arba 0,01 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 500 kreditų arba 50 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,03, 0,05 arba 0,10 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
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„Collect“ 

(„Paimti“) 

lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 
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(„Išeiti“) 

 
Statymo atlikimas ir linijų pasirinkimas: 
• Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti keliomis linijomis – 

1, 20, 30, 50 ar 100 jis žais šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva. Linijų skaičius negali 
būti pakeistas būgnų sukimosi, „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“) ar nemokamų papildomų lošimų metu. 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) 
vertę. 

• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio 
statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, 
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo 
metu lošime nustatytą statymo dydį. 

• „Wild“ („Laukinis“) simbolis, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, 
išskyrus „Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 

• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius; 

• „Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
• Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, 

kuris yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas 
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. 

• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 
 
„Premijinis lošimas“ („Bonuses“): 
Bet kuriose būgnų pozicijose iškritus 3 „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas laimi 10 papildomų 
nemokamų lošimų. Papildomi nemokami lošimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą ekrane „Press START to 
run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad paleisti šią funkciją“) arba „START“ („PRADĖTI“) mygtuką 
– būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs papildomi nemokami lošimai. Papildomų 
nemokamų lošimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. 
Papildomi nemokami lošimai negali būti sustabdyti. Papildomų nemokamų lošimų metu, iškritus 3 ar daugiau 
„Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas dar kartą laimi 10 naujų papildomų nemokamų lošimų. 
 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
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matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

93. Deginančiai karštas („Burning Hot“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 5; 
Simbolių skaičius: 11, iš kurių vienas simbolis yra „Expanding Wild“ („Besiplėčiantis laukinis“) bei du 
simboliai yra „Scatter“ („Sklaidos“); 
Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,03, 0,05, 0,10 arba 0,20 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 3000 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

(„Paimti“) 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

„Gamble“ 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
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(„Rizikuoti“) „⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 
Statymo atlikimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) 
vertę. 

• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
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„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio 
statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, 
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo 
metu lošime nustatytą statymo dydį. 

• „Žvaigždės“ ir „$“ simboliai yra vadinami „Sacatter“ („Sklaidos“) simboliais. 
• „Keturlapio dobilo“ simbolis, iškritęs 2, 3 ar 4 būgne, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, pakeičia 

visus to būgno simbolius į „Keturlapio dobilo“ simbolius, kurie atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 

• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 

• „Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 
Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) premija 
Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) yra atsitiktiniu būdu aktyvinama premija, kurios metu 
žaidžiamas bet kuris Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) žaidimas. Aukso puodo kortos („Jackpot Cards“) 
yra keturių lygių paslaptingas aukso puodas. Kiekvienas paslaptingo aukso puodo lygis atvaizduojamas kaip 
kortos rūšis: 

• KRYŽIAI (CLUBS) – pirmas lygis (žemiausia aukso puodo vertė), 
• BŪGNAI (DIAMONDS) – antras lygis, 
• ŠIRDYS (HEARTS) – trečias lygis, 
• VYNAI (SPADES) – ketvirtas ir aukščiausias lygis. 

 
Kaip įsijungia 
Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) gali įsijungti atsitiktiniu būdu, baigus žaidimą ir 
surinkus visus laimėjimus. Įsijungus šiai premijai žaidėjui automatiškai suteikiamas vienas iš paslaptingo aukso 
puodo lygių. Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) žaidžiama ant pagrindinio žaidimo ir jo 
neuždaro. 
 
Taisyklės ir lošimo mygtukai 
Įsijungus premijai žaidėjas nukeliamas į Aukso puodo kortų paslapties („Jackpot Cards Mystery“) premijos 
žaidimą, kuriame rodoma 12 užverstų kortų. Žaidėjas, spausdamas kairįjį pelės klavišą, pasirenka kortas, kol 
atidengiamos 3 sutampančių rūšių kortos. Aukso puodo kortų paslapties („Jackpot Cards Mystery“) premijos 
lygis atitinka ištrauktą kortų rūšį. Žaidėjui, norinčiam baigti žaidimą ir surinkti premijos žaidimo laimėjimus į 
lošėjo lošimo sąskaitą, reikia paspausti mygtuką „Surinkti“ („Collect“). 
Šio premijos žaidimo metu laimėta suma negali dalyvauti rizikos lošime („Gamble feature“). Žaidėjas, atlikęs 
bet kokio dydžio statymą, turi galimybę gauti aukščiausio lygio laimėjimą. Kuo didesnis statymas 
pagrindiniame žaidime, tuo didesnė galimybė įjungti šį premijos žaidimą ir gauti bet kokio aukso puodo 
paslapties lygio laimėjimą. 
 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
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„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

94. Riedantis kauliukas („Dice & Roll“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 10; 
Simbolių skaičius: 10, iš kurių vienas simbolis yra „Expanding Wild“ („Besiplečiantis Laukinis“) bei vienas 
simbolis yra „Scatter“ („Sklaidos“); 
Minimalus statymas lošime: 10 kreditų arba 0,20 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 200 kreditų arba 30 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 750 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

(„Paimti“) 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 
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„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 
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Statymo atlikimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) 
vertę. 

• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio 
statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, 
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo 
metu lošime nustatytą statymo dydį. 

• „Žvaigždės“ simbolis yra vadinamas „Sacatter“ („Sklaidos“) simboliu. 
• „Wild“ („Laukinis“) simbolis pakeičia visus kaimyninius simbolius į „Wild“ („Laukinis“) simbolius, 

kurie atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus „Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 
• Laimėjimai yra išmokami po to, kai „Wild“ („Laukinis“) simbolis pakeičia kaimyninius simbolius, 

išskyrus išmokėjimus už „Scatter“ („Sklaidos“) simbolius, kurie išmokami iškart. 
• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 

„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 
• „Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
• Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, 

kuris yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas 
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. 

• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 
 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

95. Egipto dangus („Egypt Sky“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 40; 
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Simbolių skaičius: 10, iš kurių vienas simbolis yra „Expanding Wild“ („Besiplečiantis Laukinis“) bei vienas 
simbolis yra „Scatter“ („Sklaidos“); 
Minimalus statymas lošime: 1 kreditas arba 0,01 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 800 kreditų arba 40 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 2000 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

(„Paimti“) 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
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„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 
Statymo atlikimas ir linijų pasirinkimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus gali pasirinkti keliomis 
linijomis – 1, 10, 20, 30 ar 40 jis žais šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva. Linijų 
skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“) ar nemokamų 
papildomų lošimų metu. 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) 
vertę. 

• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio 
statymas ir t. t.  

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
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Lošimo eiga: 
• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, 

kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo 
metu lošime nustatytą statymo dydį. 

• „Wild“ („Laukinis“) simbolis, iškritęs 2, 3 ar 4 būgne, sudarant laiminčiąsias kombinacijas, pakeičia 
visus to būgno simbolius į „Wild“ („Laukinis“) simbolius, kurie atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 

• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius; 

• „Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
• Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, 

kuris yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas 
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. 

• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 
 
„Premijinis lošimas“ („Bonuses“): 
Bet kuriose būgnų pozicijose iškritus 3, 4 arba 5 „Scatter“ („Sklaidos“) simboliams, lošėjas atitinkamai laimi 3, 
5 arba 7 papildomus nemokamus lošimus. Papildomi nemokami lošimai pradedami lošėjui paspaudus užrašą 
ekrane „Press START to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad paleisti šią funkciją“) arba 
„START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai pradės automatiškai suktis bei sustos, kai pasibaigs papildomi 
nemokami lošimai. Papildomų nemokamų lošimų metu iškritęs „Wild“ („Laukinis“) simbolis išsiplės 
apimdamas kitas to būgno pozicijas ir toks išliks iki papildomų nemokamų lošimų pabaigos. Papildomų 
nemokamų lošimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo metu. 
Papildomi nemokami lošimai negali būti sustabdyti. Papildomų nemokamų lošimų metu nauji papildomi 
nemokami lošimai nėra suteikiami. 
 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

96. Papildomos žvaigždės („Extra Stars“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 10; 
Simbolių skaičius: 9, iš kurių vienas simbolis yra „Expanding Wild“ („Besiplečiantis Laukinis“); 
Minimalus statymas lošime: 1 kreditas arba 0,02 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 200 kreditų arba 30 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,02, 0,05, 0,10 arba 0,15 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
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„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

(„Paimti“) 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 
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„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 
Statymo atlikimas ir linijų pasirinkimas: 

• Lošėjas, spausdamas ekrane būgnų kairėje ir dešinėje esančius mygtukus, gali pasirinkti keliomis 
linijomis – 1, 3, 5, 7 ar 10 jis žais šį lošimą. Pasirinktos linijos yra pažymimos kita spalva. Linijų 
skaičius negali būti pakeistas būgnų sukimosi, „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“) ar nemokamų 
papildomų lošimų metu. 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) 
vertę. 

• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio 
statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, 
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo 
metu lošime nustatytą statymo dydį. 

• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. 
• Už vieną kryptį išmokamas tas laimėjimas, kuris yra didžiausias. 
• Laimėjimas už penkis vienodus simbolius yra išmokamas tik vieną kartą. 
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• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 
 
„Premijinis lošimas“ („Bonuses“): 
Bet kuriose būgnų pozicijose iškritęs „Wild“ („Laukinis“) simbolis pakeis kitus to būgno simbolius į 
„Wild“ („Laukinis“) simbolį, o lošėjas laimės vieną papildomą nemokamą likusių būgnų, kuriuose nėra 
„Wild“ („Laukinis“) simbolių, prasisukimą. Papildomas nemokamas lošimas pradedamas lošėjui paspaudus 
užrašą ekrane „Press START to run this FEATURE“ („Spauskite PRADĖTI, kad paleisti šią funkciją“) arba 
„START“ („PRADĖTI“) mygtuką – būgnai, kuriuose nėra „Wild“ („Laukinis“) simbolių pradės suktis. 
Papildomų nemokamų lošimų metu statymo dydis bei linijų skaičius yra toks pat, koks buvo pagrindinio lošimo 
metu. Papildomo nemokamo lošimo metu, iškritęs „Wild“ („Laukinis“) simbolis pakeis kitus to būgno 
simbolius į „Wild“ („Laukinis“) simbolius, o lošėjas laimės dar vieną papildomą nemokamą likusių būgnų, 
kuriuose nėra „Wild“ („Laukinis“) simbolių, prasisukimą. 
 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

97. Ekstremaliai karšta („Extremely Hot“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 5; 
Simbolių skaičius: 8, iš kurių vienas simbolis yra „Scatter“ („Sklaidos“); 
Minimalus statymas lošime: 5 kreditai arba 0,15 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 100 kreditų arba 20 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,03, 0,05, 0,10 arba 0,20 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 5000 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame 
lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo 
laimingos linijos numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 
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„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

 

„Collect“ 

(„Paimti“) 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 „Screen size 

control“ 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 
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(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

(„Išeiti“) 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 

 
Statymo atlikimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) 
vertę. 

• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio 
statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, 
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo 
metu lošime nustatytą statymo dydį. 

• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius; 

• „Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
• Tuo atveju, jei vienoje linijoje susidaro kelios laiminčios kombinacijos, išmokamas tas laimėjimas, 

kuris yra didžiausias. Jei laimėjimai už skirtingas laiminčias kombinacijas yra vienodi, išmokamas 
laimėjimas už ilgesnę kombinaciją. 

• Jei iškrenta 15 vienodų simbolių visuose būgnuose, bendras lošimo laimėjimas dauginamas x5; 
• Jei iškrenta 12 vienodų simbolių pirmame, antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose, bendras lošimo 

laimėjimas dauginamas x4; 
• Jei iškrenta 9 vienodi simboliai pirmame, antrame ir trečiame būgnuose, bendras lošimo laimėjimas 

dauginamas x3; 
• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
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Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

98. Liepsnojančiai karšta („Flaming Hot“) 
 
Būgnų skaičius: 5; 
Linijų skaičius: 40; 
Simbolių skaičius: 10, iš kurių vienas simbolis yra „Wild“ („Laukinis“) bei vienas simbolis yra 
„Scatter“ („Sklaidos“); 
Minimalus statymas lošime: 40 kreditų arba 0,40 EUR; 
Maksimalus statymas lošime: 800 kreditų arba 40 EUR; 
Denominacija: 1 kreditas = 0,01, 0,02, 0,03 arba 0,05 EUR; 
Maksimalus laimėjimas: 1000 kart linijos statymas. 
Lošimo mygtukai: 
„Balance/ Credit“ („Balansas/ Kreditas“) – aktyvuodamas šį lauką, lošėjas gali pakeisti kreditus į eurus ar 
atvirkščiai. 
„Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – šis laukelis parodo vieno lošimo laimėjimo dydį. 
„Last Win“ („Paskutinis laimėjimas“) – šis laukelis parodo paskutinį lošėjo laimėjimą šiame lošime. 
„Win Line field“ („Laimėjimo linijos laukas“) – šis laukelis, esantis po būgnais, parodo laimingos linijos 
numerį, laiminčiąją kombinaciją ir už ją skirtą laimėjimo dydį. 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

„Select“ 

(„Pasirinkti“) 

 

Paspaudus šį mygtuką, lošėjas pasirenka statymo dydį. 

 

 

 

 

 

 

„Start“ 

(„Pradėti“) 

Paspaudus šį mygtuką, pradedamas lošimas. Jei ankstesnio 
lošimo metu lošėjas gavo laimėjimą, jis automatiškai 
pridedamas „Balance“ („Balansas“) eilutėje. Lošėjas 
lošimą taip pat gali pradėti klaviatūroje paspausdamas 
„Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

 

Paspaudus šį mygtuką, „Rizikos lošimas“ („Gamble 
feature“) baigiamas bei visas gautas laimėjimas parodomas 
laukelyje „Win“ (Laimėjimas) („Laimėjimas“) – mygtukas 
pasikeičia į „Start“ („Pradėti“) mygtuką. Lošėjas „Rizikos 
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„Collect“ 

(„Paimti“) 

lošimą“ („Gamble feature“) taip pat gali baigti, 
klaviatūroje paspausdamas „Tarpo“ mygtuką. 

 

 

 

 

„Gamble“ 

(„Rizikuoti“) 

Paspaudus šį mygtuką, aktyvuojamas „Rizikos 
lošimas“ („Gamble feature“). Lošėjas taip pat gali 
aktyvuoti šį mygtuką klaviatūroje paspausdamas mygtukus 
„⇦“ arba „⇨“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Denomination“ 

(„Denominacija“) 

Paspaudus šį mygtuką, nustatoma vieno kredito vertė. 
Aktyvuoti šį mygtuką taip pat galima klaviatūroje 
paspaudus „X“ mygtuką. Kai būgnai sukasi arba lošėjui 
žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble feature“), šis 
mygtukas yra neaktyvus. Pasirinkti kredito vertę lošėjas 
taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, 
„B“ ir „N“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus 
pasirinkta mažiausia galima kredito vertė, „V“ – sekančio 
dydžio galima kredito vertė ir t. t. Jei lošėjas turi 
laimėjimą, nusprendęs pakeisti kredito vertę, turimas 
laimėjimas bus pridėtas prie lošėjo balanso ir jis negalės su 
juo žaisti „Rizikos lošimo“ („Gamble feature“). 

 

 

 

„Sound control“ 

(„Garso 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, įjungiamas/ išjungiamas lošimo 
garsas. 

 

 

 

 

„Screen size 

control“ 

(„Ekrano dydžio 

kontrolė“) 

Paspaudus šį mygtuką, lošimo ekranas padidės arba 
sumažės, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio jis tuo metu bus. 

 

 

 

 

 

„Paytable“ 

(„Išmokėjimų 

lentelė“) 

Paspaudus šį mygtuką įjungiama / išjungiama informacija 
su šio lošimo taisyklėmis. Kai būgnai sukasi, šis mygtukas 
yra neaktyvus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Exit“ 

Paspaudus šį mygtuką yra išjungiamas lošimas. Kai būgnai 
sukasi arba lošėjui žaidžiant „Rizikos lošimą“ („Gamble 
feature“), mygtukas yra neaktyvus. Jei lošėjas laimėjo 
kažkokią sumą, paspaudus šį mygtuką, laimėta suma bus 
priskaičiuota prie bendro turimų pinigų skaičiaus ir 
lošimas išjungiamas. Lošėjas taip pat gali aktyvuoti šį 
mygtuką paspausdamas „ ,“ mygtuką klaviatūroje. 
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(„Išeiti“) 

 
Statymo atlikimas: 

• Lošėjas spausdamas ekrane bet kurį iš keturių denominacijos mygtukų gali pasirinkti statymo (monetos) 
vertę. 

• Lošėjas ekrano apačioje spausdamas bet kurį iš penkių mygtukų pasirenka statymo dydį ir tuo pat metu 
pradeda lošimą. Ant kiekvieno mygtuko yra nurodytas bendras galimas statymo dydis („Total Bet“). 
Pasirinkti statymo dydį lošėjas taip pat gali klaviatūroje spausdamas raidžių „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ mygtukus – paspaudus „C“ mygtuką bus atliktas mažiausias statymas“, „V“ – sekančio dydžio 
statymas ir t. t. 

• Atidarius lošimo langą pirmą kartą, automatiškai yra nustatytas mažiausias statymo dydis. 
• Laimėjus bet kokią sumą, ji yra parodoma ekrane „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje bei 

pridedama prie bendro turimų pinigų skaičiaus, matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. 
 
Lošimo eiga: 

• Visos laiminčiosios kombinacijos ir už jas skiriamų laimėjimų dydžiai yra parodyti laimėjimų lentelėje, 
kurią galima pažiūrėti paspaudus mygtuką „i“. Laimėjimų lentelėje rodomi laimėjimų dydžiai pagal tuo 
metu lošime nustatytą statymo dydį. 

• „$“ simbolis yra vadinamas „Sacatter“ („Sklaidos“) simboliu. 
• „Wild“ („Laukinis“) simbolis, iškritęs antrame, trečiame ar ketvirtame būgnuose, sudarant 

laiminčiąsias simbolių kombinacijas, atstoja bet kokį kitą simbolį, išskyrus „Scatter“ („Sklaidos“) 
simbolius. 

• Laiminčios simbolių kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, išskyrus laimėjimus už 
„Scatter“ („Sklaidos“) simbolius. 

• „Scatter“ („Sklaidos“) simbolių laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
• Laimėjimai už kelias laiminčias kombinacijas skirtingose linijose yra sudedami. 

 
Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) premija 
Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) yra atsitiktiniu būdu aktyvinama premija, kurios metu 
žaidžiamas bet kuris Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) žaidimas. Aukso puodo kortos („Jackpot Cards“) 
yra keturių lygių paslaptingas aukso puodas. Kiekvienas paslaptingo aukso puodo lygis atvaizduojamas kaip 
kortos rūšis: 

• KRYŽIAI (CLUBS) – pirmas lygis (žemiausia aukso puodo vertė), 
• BŪGNAI (DIAMONDS) – antras lygis, 
• ŠIRDYS (HEARTS) – trečias lygis, 
• VYNAI (SPADES) – ketvirtas ir aukščiausias lygis. 

 
Kaip įsijungia 
Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) gali įsijungti atsitiktiniu būdu, baigus žaidimą ir 
surinkus visus laimėjimus. Įsijungus šiai premijai žaidėjui automatiškai suteikiamas vienas iš paslaptingo aukso 
puodo lygių. Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) žaidžiama ant pagrindinio žaidimo ir jo 
neuždaro. 
 
Taisyklės ir lošimo mygtukai 
Įsijungus premijai žaidėjas nukeliamas į Aukso puodo kortų paslapties („Jackpot Cards Mystery“) premijos 
žaidimą, kuriame rodoma 12 užverstų kortų. Žaidėjas, spausdamas kairįjį pelės klavišą, pasirenka kortas, kol 
atidengiamos 3 sutampančių rūšių kortos. Aukso puodo kortų paslapties („Jackpot Cards Mystery“) premijos 
lygis atitinka ištrauktą kortų rūšį. Žaidėjui, norinčiam baigti žaidimą ir surinkti premijos žaidimo laimėjimus į 
lošėjo lošimo sąskaitą, reikia paspausti mygtuką „Surinkti“ („Collect“). 
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Šio premijos žaidimo metu laimėta suma negali dalyvauti rizikos lošime („Gamble feature“). Žaidėjas, atlikęs 
bet kokio dydžio statymą, turi galimybę gauti aukščiausio lygio laimėjimą. Kuo didesnis statymas 
pagrindiniame žaidime, tuo didesnė galimybė įjungti šį premijos žaidimą ir gauti bet kokio aukso puodo 
paslapties lygio laimėjimą. 
 
„Rizikos lošimas“ („Gamble feature“): 
Kiekvieną kartą laimėjus kokią nors sumą, lošėjas gali bandyti padidinti savo laimėjimą 2 kartus. Lošėjas 
ekrane turi paspausti mygtuką „GAMBLE“ („RIZIKUOTI“). Lošėjas, bandydamas atspėti, kokios spalvos yra 
užversta korta, turi paspauspausti ekrane atitinkamą mygtuką „RED“ („RAUDONA“) ar klaviatūroje „◄“ arba 
„BLACK“ („JUODA“) ar klaviatūroje „►“. Atspėjus kortos spalvą, laimėjimas yra padvigubinamas, 
neatspėjus – lošėjas netenka visos savo paskutinio lošimo metu išloštos sumos. Jei lošėjo spėjimas yra teisingas, 
lošėjas gali rinktis arba dar kartą padidinti savo laimėjimą 2 kartus (šiuo atveju lošėjas dar kartą turi spėti 
užverstos kortos spalvą), arba gali paimti laimėjimą spausdamas mygtuką „Collect“ („Paimti“). Laimėta suma, 
matoma „Win“ (Laimėjimas) („LAIMĖJIMAS“) eilutėje, bus priskaičiuota prie bendro pinigų skaičiaus, 
matomo „BALANCE“ („BALANSAS“) eilutėje. Lošėjas gali bandyti padvigubinti savo laimėjimą ekrane 
nurodytą kartų skaičių. 
 
Lošimo pabaiga bei laimėjimo išmokėjimas: 
Uždarius lošimo langą, visi turimi pinigai įskaitomi į lošėjo lošimų sąskaitą. 
 

99. Actekų dievai („Aztec Idols“) 
 

• Actekų dievai („Aztec Idols“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter saulės akmuo“ ir „Scatter piramidė“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 75 EUR 

(septyniasdešimt penki eurai). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
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5x simbolis  

 

Statymas x 1000 

4x simbolis  

 

Statymas x 200 

3x simbolis  

 

Statymas x 50 

2x simbolis  

 

Statymas x 5 

5x simbolis  

 

Statymas x 750 

4x simbolis  

 

Statymas x 150 

3x simbolis  

 

Statymas x 30 

2x simbolis  

 

Statymas x 3 

5x simbolis  

 

Statymas x 500 

4x simbolis  

 

Statymas x 100 

3x simbolis  

 

Statymas x 20 

2x simbolis  

 

Statymas x 2 

5x simbolis  

 

Statymas x 500 
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4x simbolis  

 

Statymas x 100 

3x simbolis  

 

Statymas x 20 

2x simbolis  

 

Statymas x 2 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 30 

3x simbolis „A“ Statymas x 5 

5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 30 

3x simbolis „K“ Statymas x 5 

5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

4x simbolis „Q“ Statymas x 20 

3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

5x simbolis „J“ Statymas x 100 

4x simbolis „J“ Statymas x 20 

3x simbolis „J“ Statymas x 5 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 20 

3x simbolis „10“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild vyras“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 
saulės akmuo“ ir “Scatter piramidė”, padėdamas lošėjui 
sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 

5x Simbolis „Wild vyras“ Statymas x 5000 

4x Simbolis „Wild vyras“ Statymas x 1000 

3x Simbolis „Wild vyras“ Statymas x 100 

2x Simbolis „Wild vyras“ Statymas x 10 

3x simbolis „Scatter saulės akmuo“ Galutinis statymas x 5 ir papidomų sukimų funkcija. 
Ekrane atsiradęs simbolis „Saulės akmuo” pradeda suktis 
ir sustoja, atsitiktine tvarka parinkdamas vieną iš lošimo 
simbolių, kuris papildomuose sukimuose pakeis bet kurį 
simbolį, išskyrus „Scatter saulės akmuo”, „Scatter 
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piramidė” ir „Wild vyras”, taip pat atsitiktine tvarka 
parinkdamas papildomų sukimų skaičių. Simbolis „Scatter 
saulės akmuo” gali atsirasti tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 

 
• Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai „Scatter 

piramidė“. Lošėjas turi rinktis atsiradusias auksines statulas, slepiančias skirtingus laimėjimus, tol, kol iš 
pasirinktos statulos pasirodo dūmų debesis. Visi premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės 
statymo sumos. Simbolis „Scatter piramidė“ gali atsirasti tik 3, 4 ir 5 būgnuose. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba 
šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, 
turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos 
spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios 
spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - 
širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 
dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 
mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą 
teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti 
suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 
laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
100. Actekų princesė („Aztec Princess“) 

 
• Actekų princesė („Aztec Princess“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter actekų princesė“ ir „Scatter kaukolės“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 

šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 



	

	

	

258	

 
Laimintys deriniai: 
 

5x simbolis „Drakonas“ Statymas x 1000 

4x simbolis „Drakonas“ Statymas x 250 

3x simbolis „Drakonas“ Statymas x 25 

5x simbolis „Erelis“ Statymas x 500 

4x simbolis „Erelis“ Statymas x 100 

3x simbolis „Erelis“ Statymas x 15 

5x simbolis „Gepardas“ Statymas x 500 

4x simbolis „Gepardas“ Statymas x 100 

3x simbolis „Gepardas“ Statymas x 15 

5x simbolis „Varlė“ Statymas x 250 

4x simbolis „Varlė“ Statymas x 75 

3x simbolis „Varlė“ Statymas x 15 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 10 

5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 50 

3x simbolis „K“ Statymas x 10 

5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

5x simbolis „J“ Statymas x 100 

4x simbolis „J“ Statymas x 25 

3x simbolis „J“ Statymas x 5 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 25 

3x simbolis „10“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild auksinis skydas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius 
„Scatter actekų princesė“ ir „Scatter kaukolės“, 
padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. 
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5x simbolis „Wild auksinis skydas“ Statymas x 5000 

4x simbolis „Wild auksinis skydas“ Statymas x 500 

3x simbolis „Wild auksinis skydas“ Statymas x 50 

5x simbolis „Scatter actekų princesė“ Galutinis statymas x 300 ir 25 papildomi 

sukimai. 

4x simbolis „Scatter actekų princesė“ Galutinis statymas x 30 ir 20 papildomi 

sukimai. 

3x simbolis „Scatter actekų princesė“ Galutinis statymas x 3 ir 15 papildomi 

sukimai. 

2x simbolis „Scatter actekų princesė“ Galutinis statymas x 2 

 
• Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai 

„Scatter kaukolės“. Lošėjas turi pasirinkti tris purvinas kaukoles, kurių kiekviena gali būti deimantinė, 
auksinė, sidabrinė arba bronzinė. Laimėjimo suma priklauso nuo to, kiek pasirinktų kaukolių bus iš tos 
pačios medžiagos (deimantų, aukso, sidabro arba bronzos). Visi premijinio lošimo laimėjimai yra 
dauginami iš galutinės statymo sumos. 

 
101. Kinų Naujieji metai („Chinese New Year“) 

 
• Kinų Naujieji metai („Chinese New Year“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter drakonas“ ir „Scatter beždžionė“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 75 EUR 

(septyniasdešimt penki eurai). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

5x simbolis „Žiurkė“ Statymas x 1000 

4x simbolis „Žiurkė“ Statymas x 200 

3x simbolis „Žiurkė“ Statymas x 50 

2x simbolis „Žiurkė“ Statymas x 5 

5x simbolis „Jautis“ Statymas x 750 

4x simbolis „Jautis“ Statymas x 150 

3x simbolis „Jautis“ Statymas x 30 

2x simbolis „Jautis“ Statymas x 3 

5x simbolis „Kiškis“ Statymas x 500 

4x simbolis „Kiškis“ Statymas x 100 

3x simbolis „Kiškis“ Statymas x 20 

2x simbolis „Kiškis“ Statymas x 2 

5x simbolis „Gyvatė“ Statymas x 500 

4x simbolis „Gyvatė“ Statymas x 100 

3x simbolis „Gyvatė“ Statymas x 20 

2x simbolis „Gyvatė“ Statymas x 2 

5x simbolis „Arklys“ Statymas x 150 

4x simbolis „Arklys“ Statymas x 30 

3x simbolis „Arklys“ Statymas x 5 

5x simbolis „Ožka“ Statymas x 150 

4x simbolis „Ožka“ Statymas x 30 

3x simbolis „Ožka“ Statymas x 5 

5x simbolis „Gaidys“ Statymas x 100 

4x simbolis „Gaidys“ Statymas x 20 

3x simbolis „Gaidys“ Statymas x 5 

5x simbolis „Šuo“ Statymas x 100 

4x simbolis „Šuo“ Statymas x 20 

3x simbolis „Šuo“ Statymas x 5 

5x simbolis „Kiaulė“ Statymas x 100 

4x simbolis „Kiaulė“ Statymas x 20 
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3x simbolis „Kiaulė“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild tigras“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius 
„Scatter drakonas“ ir „Scatter beždžionė“, 
padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild tigras“ Statymas x 5000 

4x simbolis „Wild tigras“ Statymas x 1000 

3x simbolis „Wild tigras“ Statymas x 100 

2x simbolis „Wild tigras“ Statymas x 10 

3x simbolis „Scatter beždionė“ Galutinis statymas x 5 ir papidomų sukimų 
funkcija. Ekrane atsiradęs fejerverkų ratas 
pradeda suktis ir sustoja, atsitiktine tvarka 
parinkdamas vieną iš lošimo simbolių, kuris 
papildomuose sukimuose pakeis bet kurį 
simbolį, išskyrus „Scatter beždžionė” ir 
„Scatter drakonas”, taip pat atsitiktine tvarka 
parenkamas papildomų sukimų skaičius. 
Simbolis „Scatter beždžionė” gali atsirasti tik 
1, 3 ir 5 būgnuose. 

 
• Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai „Scatter 

drakonas“. Lošėjas turi rinktis atsiradusias fejerverkų patrankas, iš kurių iššaunami fejerverkai. Už 
kiekvieną sėkmingai iššautą fejerverką gaunamas laimėjimas. Premijinis lošimas baigiasi, kai fejerverkas 
susprogsta ant žemės. Visi premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo sumos. 
Simbolis „Scatter drakonas“ gali atsirasti tik 3, 4 ir 5 būgnuose. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba 
šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, 
turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos 
spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios 
spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - 
širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 
dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 
mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą 
teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti 
suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 
laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
102. Velykiniai kiaušiniai („Easter Eggs“) 

 
• Velykiniai kiaušiniai („Easter Eggs“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter saldainių kiaušinis“ ir „Scatter kiaušinių pintinė“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria 
eilės tvarka. 
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• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 
šimtas eurų). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 
value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai: 
 

5x simbolis „Gaidys“ Statymas x 750 

4x simbolis „Gaidys“ Statymas x 250 

3x simbolis „Gaidys“ Statymas x 25 

2x simbolis „Gaidys“ Statymas x 3 

5x simbolis „Avis“ Statymas x 500 

4x simbolis „Avis“ Statymas x 150 

3x simbolis „Avis“ Statymas x 20 

2x simbolis „Avis“ Statymas x 2 

5x simbolis „Kiškis“ Statymas x 200 

4x simbolis „Kiškis“ Statymas x 75 

3x simbolis „Kiškis“ Statymas x 15 

5x simbolis „Viščiukas“ Statymas x 250 

4x simbolis „Viščiukas“ Statymas x 75 

3x simbolis „Viščiukas“ Statymas x 15 
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5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 10 

5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 50 

3x simbolis „K“ Statymas x 10 

5x simbolis „Q“ Statymas x 125 

4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

5x simbolis „J“ Statymas x 100 

4x simbolis „J“ Statymas x 20 

3x simbolis „J“ Statymas x 5 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 20 

3x simbolis „10“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild auksinis kiaušinis“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius 
„Scatter saldainių kiaušinis“ ir „Scatter 
kiaušinių pintinė“, padėdamas lošėjui sudaryti 
vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 
Derinių, kuriuose yra simbolis „Wild auksinis 
kiaušinis“, laimėjimai yra dvigubinami. 

5x simbolis „Wild auksinis kiaušinis“ Statymas x 3000 

4x simbolis „Wild auksinis kiaušinis“ Statymas x 1000 

3x simbolis „Wild auksinis kiaušinis“ Statymas x 100 

2x simbolis „Wild auksinis kiaušinis“ Statymas x 10 

5x simbolis „Saldainių kiaušinis“ Galutinis statymas x 150 ir papildomų sukimų 
funkcija. Lošėjas gali pasirinkti papildomų 
lošimų skaičių: 1) 5 papildomi lošimai, kurių 
laimėjimai dauginami iš 6; 2) 10 papildomų 
lošimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3; 3) 15 
papildomų lošimų, kurių laimėjimai dauginami 
iš 2. 

4x simbolis „Saldainių kiaušinis“ Galutinis statymas x 15 ir papildomų sukimų 
funkcija. Lošėjas gali pasirinkti papildomų 
lošimų skaičių: 1) 5 papildomi lošimai, kurių 
laimėjimai dauginami iš 6; 2) 10 papildomų 
lošimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3; 3) 15 
papildomų lošimų, kurių laimėjimai dauginami 
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iš 2. 

3x simbolis „Saldainių kiaušinis“ Galutinis statymas x 3 ir papildomų sukimų 
funkcija. Lošėjas gali pasirinkti papildomų 
lošimų skaičių: 1) 5 papildomi lošimai, kurių 
laimėjimai dauginami iš 6; 2) 10 papildomų 
lošimų, kurių laimėjimai dauginami iš 3; 3) 15 
papildomų lošimų, kurių laimėjimai dauginami 
iš 2. 

2x simbolis „Saldainių kiaušinis“ Galutinis statymas x 2 

 
• Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai 1, 3 ir 5 lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai 

„Scatter kiaušinių pintinė“. Lošėjas turi pasirinkti tris atsiradusius kiaušinius, slepiančius skirtingus 
laimėjimus arba galimybę rinktis ketvirtą kiaušinį. Visi premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami iš 
galutinės statymo sumos. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba 
šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, 
turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos 
spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios 
spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - 
širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 
dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 
mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą 
teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti 
suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 
laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
103. Būrėja („Fortune Teller“) 

 
• Būrėja („Fortune Teller“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter katė“ ir „Scatter taro kortos“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 

šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 



	

	

	

265	

 
 
Laimintys deriniai: 
 

5x simbolis „Būrėja“ Statymas x 1000 

4x simbolis „Būrėja“ Statymas x 250 

3x simbolis „Būrėja“ Statymas x 25 

5x simbolis „Delnas“ Statymas x 500 

4x simbolis „Delnas“ Statymas x 100 

3x simbolis „Delnas“ Statymas x 15 

5x simbolis „Zodiako ženklai“ Statymas x 500 

4x simbolis „Zodiako ženklai“ Statymas x 100 

3x simbolis „Zodiako ženklai“ Statymas x 15 

5x simbolis „Žvakė“ Statymas x 250 

4x simbolis „Žvakė“ Statymas x 75 

3x simbolis „Žvakė“ Statymas x 15 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 10 

5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 50 

3x simbolis „K“ Statymas x 10 

5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

3x simbolis „Q“ Statymas x 5 
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5x simbolis „J“ Statymas x 100 

4x simbolis „J“ Statymas x 25 

3x simbolis „J“ Statymas x 5 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 25 

3x simbolis „10“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild rutulys“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius 
„Scatter katė“ ir „Scatter taro kortos“, 
padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild rutulys“ Statymas x 5000 

4x simbolis „Wild rutulys“ Statymas x 500 

3x simbolis „Wild rutulys“ Statymas x 50 

5x simbolis „Scatter katė“ Galutinis statymas x 300 ir papildomų sukimų 
funkcija. Papidomų sukimų skaičius 
parenkamas atsitiktiniu būdu. Papildomuose 
sukimuose simbolis „Scatter katė“ pakeičia bet 
kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter taro 
kortos“. 

4x simbolis „Scatter katė“ Galutinis statymas x 30 ir papildomų sukimų 
funkcija. Papidomų sukimų skaičius 
parenkamas atsitiktiniu būdu. Papildomuose 
sukimuose simbolis „Scatter katė“ pakeičia bet 
kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter taro 
kortos“. 

3x simbolis „Scatter katė“ Galutinis statymas x 3 ir papildomų sukimų 
funkcija. Papidomų sukimų skaičius 
parenkamas atsitiktiniu būdu. Papildomuose 
sukimuose simbolis „Scatter katė“ pakeičia bet 
kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter taro 
kortos“. 

2x simbolis „Scatter katė“ Galutinis statymas x 2 

 
• Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai 

„Scatter taro kortos“. Lošėjas turi pasirinkti tris kortas iš penkių, slepiančias skirtingus laimėjimus. Visi 
premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo sumos. 

 
104. Mitas („Myth“) 

 
• Mitas („Myth“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter auksinė vaza“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
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• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 
šimtas eurų). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 
value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis  

 

Statymas x 750 

4x simbolis  

 

Statymas x 250 

3x simbolis  

 

Statymas x 25 

2x simbolis  

 

Statymas x 3 

5x simbolis  

 

Statymas x 750 
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4x simbolis  

 

Statymas x 250 

3x simbolis  

 

Statymas x 25 

2x simbolis  

 

Statymas x 2 

5x simbolis  

 

Statymas x 500 

4x simbolis  

 

Statymas x 150 

3x simbolis  

 

Statymas x 20 

5x simbolis  

 

Statymas x 250 

4x simbolis  

 

Statymas x 75 

3x simbolis  

 

Statymas x 15 

5x simbolis  

 

Statymas x 250 

4x simbolis  

 

Statymas x 75 

3x simbolis  

 

Statymas x 15 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 
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4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 10 

5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 50 

3x simbolis „K“ Statymas x 10 

5x simbolis „Q“ Statymas x 125 

4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

5x simbolis „J“ Statymas x 100 

4x simbolis „J“ Statymas x 20 

3x simbolis „J“ Statymas x 5 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 20 

3x simbolis „10“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild karys“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
auksinė vaza”, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjimai už simbolių 
derinius, kuriuose yra simbolis „Wild karys”, yra 
dvigubinami. 

5x simbolis „Wild karys“ Statymas x 5000 

4x simbolis „Wild karys“ Statymas x 1000 

3x simbolis „Wild karys“ Statymas x 100 

2x simbolis „Wild karys“ Statymas x 10 

5x simbolis „Scatter auksinė vaza“ Galutinis statymas x 200 ir 15 papildomų sukimų. 
Papidomų sukimų laimėjimai yra trigubinami, o jei 
derinyje yra simbolis „Wild karys”, laimėjimai yra 
dauginimai iš 6. 

4x simbolis „Scatter auksinė vaza“ Galutinis statymas x 20 ir 15 papildomų sukimų. 
Papidomų sukimų laimėjimai yra trigubinami, o jei 
derinyje yra simbolis „Wild karys”, laimėjimai yra 
dauginimai iš 6. 

3x simbolis „Scatter auksinė vaza“ Galutinis statymas x 5 ir 15 papildomų sukimų. Papidomų 
sukimų laimėjimai yra trigubinami, o jei derinyje yra 
simbolis „Wild karys”, laimėjimai yra dauginimai iš 6. 

2x simbolis „Scatter auksinė vaza“ Galutinis statymas x 2 
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• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame 
lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
105. Kosmoso lenktynės („Space Race“) 

 
• Kosmoso lenktynės („Space Race“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter meteorai“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 

šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Kosmonautas“ Statymas x 1000 
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4x simbolis „Kosmonautas“ Statymas x 250 

3x simbolis „Kosmonautas“ Statymas x 25 

5x simbolis „Erdvėlaivis“ Statymas x 500 

4x simbolis „Erdvėlaivis“ Statymas x 100 

3x simbolis „Erdvėlaivis“ Statymas x 15 

5x simbolis „Žemė“ Statymas x 500 

4x simbolis „Žemė“ Statymas x 100 

3x simbolis „Žemė“ Statymas x 15 

5x simbolis „Mėnulis“ Statymas x 250 

4x simbolis „Mėnulis“ Statymas x 75 

3x simbolis „Mėnulis“ Statymas x 15 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 10 

5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 50 

3x simbolis „K“ Statymas x 10 

5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

5x simbolis „J“ Statymas x 100 

4x simbolis „J“ Statymas x 25 

3x simbolis „J“ Statymas x 5 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 25 

3x simbolis „10“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild Space Race“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 
meteorai,“ ir „Bonus raketa”, padėdamas lošėjui sudaryti 
vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild Space Race“ Statymas x 5000 

4x simbolis „Wild Space Race“ Statymas x 500 

3x simbolis „Wild Space Race“ Statymas x 50 
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5x simbolis „Scatter meteorai“ Galutinis statymas x 300 ir papildomų sukimų funkcija. 
Papidomų sukimų skaičius parenkamas atsitiktiniu būdu. 
Papildomuose sukimuose simbolis „Scatter 
meteorai“ pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus 
raketa“. 

4x simbolis „Scatter meteorai“ Galutinis statymas x 30 ir papildomų sukimų funkcija. 
Papidomų sukimų skaičius parenkamas atsitiktiniu būdu. 
Papildomuose sukimuose simbolis „Scatter 
meteorai“ pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus 
raketa“. 

3x simbolis „Scatter meteorai“ Galutinis statymas x 3 ir papildomų sukimų funkcija. 
Papidomų sukimų skaičius parenkamas atsitiktiniu būdu. 
Papildomuose sukimuose simbolis „Scatter 
meteorai“ pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus 
raketa“. 

2x simbolis „Scatter meteorai“ Galutinis statymas x 2 

 
• Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai 

„Bonus raketa“. Atsiradusioje lentelėje lošėjas turi pasirinkti langelį, į kurį nusileis raketa. Į lentelės 
langelius pradės kristi meteorai. Laimėjimo dydis priklausys nuo to, kaip ilgai į raketą nepataikys 
meteorai. Visi premijinio lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo sumos. 

 
106. Drakonų laivas („Dragon Ship“) 

 
• Drakonų laivas („Dragon Ship“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus  simbolį 

„Scatter skrynia“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 75 EUR 

(septyniasdešimt penki eurai). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Vikingas“ Statymas x 2500 

4x simbolis „Vikingas“ Statymas x 500 

3x simbolis „Vikingas“ Statymas x 100 

5x simbolis „Kirvis“ Statymas x 500 

4x simbolis „Kirvis“ Statymas x 150 

3x simbolis „Kirvis“ Statymas x 50 

5x simbolis „Skydas“ Statymas x 250 

4x simbolis „Skydas“ Statymas x 75 

3x simbolis „Skydas“ Statymas x 25 

5x simbolis „Ragas“ Statymas x 250 

4x simbolis „Ragas“ Statymas x 75 

3x simbolis „Ragas“ Statymas x 15 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 15 

5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 50 

3x simbolis „K“ Statymas x 15 

5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

3x simbolis „Q“ Statymas x 10 
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5x simbolis „J“ Statymas x 100 

4x simbolis „J“ Statymas x 25 

3x simbolis „J“ Statymas x 10 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 25 

3x simbolis „10“ Statymas x 10 

Simbolis „Wild drakonas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter skrynia“, 
padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus 
aukščiau. Gali atsirasti tik 1 ir 5 būgnuose. Simboliui „Wild 
drakonas” atsiradus 1 ir 5 būgnuose, lošėjui suteikiama 15 
papildomų sukimų, kurių metu simbolis „Wild drakonas” apima 
visas 1 ir 5 būgno pozicijas. 

 
• Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai „Scatter 

skrynia“. Lošėjas turi pasirinkti vieną skrynią iš penkių, slepiančias skirtingus laimėjimus. Premijinio 
lošimo laimėjimas yra dauginamas iš galutinės statymo sumos. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba 
šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, 
turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos 
spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios 
spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - 
širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 
dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 
mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą 
teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti 
suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 
laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
107. Sukinių vakarėlis („Spin Party“) 

 
• Sukinių vakarėlis („Spin Party“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 
• Minimali statymo suma – 0,1 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 100 EUR (vienas 

šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 2 EUR („Coin value“), 

monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). Statymo 
suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) sandaugai. 

• Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir 
yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „7“ Statymas x 1500 

4x simbolis „7“ Statymas x 200 

3x simbolis „7“ Statymas x 40 

2x simbolis „7“ Statymas x 10 

5x simbolis „BAR“ Statymas x 750 

4x simbolis „BAR“ Statymas x 125 

3x simbolis „BAR“ Statymas x 25 

2x simbolis „BAR“ Statymas x 7 

5x simbolis „Varpelis“ Statymas x 500 

4x simbolis „Varpelis“ Statymas x 100 

3x simbolis „Varpelis“ Statymas x 20 

2x simbolis „Varpelis“ Statymas x 6 

5x simbolis „Citrina“ Statymas x 375 

4x simbolis „Citrina“ Statymas x 75 

3x simbolis „Citrina“ Statymas x 15 

2x simbolis „Citrina“ Statymas x 5 

5x simbolis „Vyšnios“ Statymas x 250 

4x simbolis „Vyšnios“ Statymas x 50 

3x simbolis „Vyšnios“ Statymas x 10 

2x simbolis „Vyšnios“ Statymas x 3 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 25 

3x simbolis „A“ Statymas x 7 

5x simbolis „K“ Statymas x 125 
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4x simbolis „K“ Statymas x 20 

3x simbolis „K“ Statymas x 6 

5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

4x simbolis „Q“ Statymas x 15 

3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

5x simbolis „J“ Statymas x 75 

4x simbolis „J“ Statymas x 12 

3x simbolis „J“ Statymas x 4 

5x simbolis „10“ Statymas x 50 

4x simbolis „10“ Statymas x 10 

3x simbolis „10“ Statymas x 3 

Simbolis „Wild šokėja“ Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. 

Lošimo būgnuose pasirodžius vienam simboliui „Wild šokėja“, lošėjui 
suteikiamas papildomas sukimas, kurio metu simbolis „Wild 
šokėja“ išlieką apėmęs visa būgną, kuriame buvo išsuktas. 

Lošimo būgnuose pasirodžius dviems arba trims simboliams „Wild 
šokėja“, lošėjui suteikiami 5 papildomi sukimai, kuriuose kiekvienas 
sukimas yra laimintis („Win spins”). Kiekvienas naujai išsuktas 
simbolis „Wild šokėja“, suteikia po dar vieną papildomą sukimą. 

 
108. Auksinės burės („Sails of Gold“) 

 
• Auksinės burės („Sails of Gold“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter laivas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 

šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin value“), 

monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 10 lošimo linijų („Lines“) ir 
paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis  

 

Statymas x 1000 

4x simbolis  

 

Statymas x 200 

3x simbolis  

 

Statymas x 50 

2x simbolis  

 

Statymas x 5 

5x simbolis  

 

Statymas x 500 

4x simbolis  

 

Statymas x 100 

3x simbolis  

 

Statymas x 25 

2x simbolis  

 

Statymas x 5 

5x simbolis  

 

Statymas x 250 
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4x simbolis  

 

Statymas x 75 

3x simbolis  

 

Statymas x 15 

2x simbolis  

 

Statymas x 5 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 40 

3x simbolis „A“ Statymas x 10 

5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 40 

3x simbolis „K“ Statymas x 10 

5x simbolis „Q“ Statymas x 150 

4x simbolis „Q“ Statymas x 40 

3x simbolis „Q“ Statymas x 10 

5x simbolis „J“ Statymas x 100 

4x simbolis „J“ Statymas x 20 

3x simbolis „J“ Statymas x 5 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 20 

3x simbolis „10“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild kapitonas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter laivas”, 
padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild kapitonas“ Statymas x 5000 

4x simbolis „Wild kapitonas“ Statymas x 1000 

3x simbolis „Wild kapitonas“ Statymas x 100 

2x simbolis „Wild kapitonas“ Statymas x 10 

Simbolis „Scatter laivas“ Lošimo būgnuose pasirodžius trims simboliams „Scatter 
laivas”, lošėjui suteikiama 10 papildomų sukimų, kurių 
metu simbolis „Scatter laivas” gali pakeisti bet kuri simbolį, 
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padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus aukščiau. Gali atsirasti tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame 
lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
109. Samba karnavalas („Samba Carnival“) 

 
• Samba karnavalas („Samba Carnival“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 75 EUR 

(septyniasdešimt penki eurai). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 
 

 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
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5x simbolis „Rožinė šokėja“ Statymas x 2500 

4x simbolis „Rožinė šokėja“ Statymas x 250 

3x simbolis „Rožinė šokėja“ Statymas x 50 

5x simbolis „Mėlyna šokėja“ Statymas x 1000 

4x simbolis „Mėlyna šokėja“ Statymas x 150 

3x simbolis „Mėlyna šokėja“ Statymas x 30 

5x simbolis „Žalia šokėja“ Statymas x 500 

4x simbolis „Žalia šokėja“ Statymas x 100 

3x simbolis „Žalia šokėja“ Statymas x 20 

5x simbolis „Ananasai“ Statymas x 250 

4x simbolis „Ananasai“ Statymas x 50 

3x simbolis „Ananasai“ Statymas x 10 

5x simbolis „Arbūzas“ Statymas x 125 

4x simbolis „Arbūzas“ Statymas x 25 

3x simbolis „Arbūzas“ Statymas x 5 

5x simbolis „Apelsinas“ Statymas x 100 

4x simbolis „Apelsinas“ Statymas x 20 

3x simbolis „Apelsinas“ Statymas x 4 

5x simbolis „Citrina“ Statymas x 75 

4x simbolis „Citrina“ Statymas x 15 

3x simbolis „Citrina“ Statymas x 3 

Simbolis „Wild barškučiai“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter būgnai“, 
padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus 
aukščiau. Laimėjimai už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild 
barškučiai“ gali būti padauginti 2, 3, 4 arba 5 kartus. 

 
• Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai „Scatter 

būgnai“. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų būgnų, slepiančių skirtingus laimėjimus. Visi premijinio 
lošimo laimėjimai yra dauginami iš galutinės statymo sumos. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba 
šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, 
turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos 
spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios 
spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - 
širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 
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dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 
mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą 
teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti 
suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 
laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
110. Laukinis kraujas („Wild Blood“) 

 
• Laukinis kraujas („Wild Blood“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter Wild Blood“ ir „Scatter kraujo buteliukas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės 
tvarka. 

• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 75 EUR 
(septyniasdešimt penki eurai). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 
value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Raudonplaukė“ Statymas x 750 

4x simbolis „Raudonplaukė“ Statymas x 300 

3x simbolis „Raudonplaukė“ Statymas x 75 

5x simbolis „Brunetė“ Statymas x 500 

4x simbolis „Brunetė“ Statymas x 200 

3x simbolis „Brunetė“ Statymas x 50 

5x simbolis „Blondinė“ Statymas x 250 

4x simbolis „Blondinė“ Statymas x 100 
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3x simbolis „Blondinė“ Statymas x 25 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 15 

5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 50 

3x simbolis „K“ Statymas x 15 

5x simbolis „Q“ Statymas x 125 

4x simbolis „Q“ Statymas x 35 

3x simbolis „Q“ Statymas x 10 

5x simbolis „J“ Statymas x 125 

4x simbolis „J“ Statymas x 35 

3x simbolis „J“ Statymas x 10 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 20 

3x simbolis „10“ Statymas x 5 

5x simbolis „9“ Statymas x 100 

4x simbolis „9“ Statymas x 20 

3x simbolis „9“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild vampyras“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter Wild 
Blood“ ir „Scatter kraujo buteliukas“, padėdamas lošėjui 
sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 
Simboliui „Wild vampyras” atsiradus trečiame būgne, jis 
išsiplėčia, apimdamas visa trečiąjį būgną. Simboliui „Wild 
vampyras” atsiradus trečiame būgne, o antrame ir ketvirtame 
būgnuose atsiradus simboliui „Medalionas”, lošėjui 
suteikiami 5 papildomi sukimai, kurių metu simbolis „Wild 
vampyras” išlieka apėmęs visa trečiąjį būgną. Papildomų 
sukimų metu išsukus simbolį „Scatter Wild 

Blood”, laimėjimas gali būti padaugintas iki 5 kartų. 

5x simbolis „Scatter Wild Blood” Galutinis statymas x 50 

4x simbolis „Scatter Wild Blood” Galutinis statymas x 20 

3x simbolis „Scatter Wild Blood” Galutinis statymas x 3 

2x simbolis „Scatter Wild Blood” Galutinis statymas x 2 
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• Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai „Scatter 
kraujo buteliukas“. Lošėjas turi rinktis buteliukus su krauju, slepiančius skirtingus laimėjimus. Premijinis 
lošimas baigiasi, kai pasirinktas buteliukas susprogsta. Premijinio lošimo metu galima laimėti papildomus 
sukimus, kurių laimėjimai dvigubinami. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba 
šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, 
turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos 
spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios 
spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - 
širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 
dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 
mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą 
teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti 
suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 
laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
111. Auksinis karavanas („Golden Caravan“) 

 
• Auksinis karavanas („Golden Caravan“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter kupranugaris“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 

šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin value“), 

monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 10 lošimo linijų („Lines“) ir 
paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Vyras violetiniais drabužiais“ Statymas x 2000 

4x simbolis „Vyras violetiniais drabužiais“ Statymas x 200 
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3x simbolis „Vyras violetiniais drabužiais“ Statymas x 50 

2x simbolis „Vyras violetiniais drabužiais“ Statymas x 5 

5x simbolis „Skrynia“ Statymas x 750 

4x simbolis „Skrynia“ Statymas x 100 

3x simbolis „Skrynia“ Statymas x 25 

2x simbolis „Skrynia“ Statymas x 5 

5x simbolis „Oazė“ Statymas x 500 

4x simbolis „Oazė“ Statymas x 75 

3x simbolis „Oazė“ Statymas x 20 

2x simbolis „Oazė“ Statymas x 5 

5x simbolis „A“ Statymas x 200 

4x simbolis „A“ Statymas x 40 

3x simbolis „A“ Statymas x 10 

5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 25 

3x simbolis „K“ Statymas x 5 

5x simbolis „Q“ Statymas x 150 

4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

5x simbolis „J“ Statymas x 100 

4x simbolis „J“ Statymas x 20 

3x simbolis „J“ Statymas x 5 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 20 

3x simbolis „10“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild vyras“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
kupranugaris“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar 
kelis derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild vyras“ Statymas x 5000 

4x simbolis „Wild vyras“ Statymas x 1000 

3x simbolis „Wild vyras“ Statymas x 100 

2x simbolis „Wild vyras“ Statymas x 10 
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Simbolis „Scatter kupranugaris” Lošimo būgnuose pasirodžius trims simboliams 
„Scatter kupranugaris”, lošėjui suteikiami 10 
papildomų sukimų, kurių metu simbolis „Scatter 
kupranugaris” pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 
lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus 
aukščiau. Papildomų sukimų laimėjimai yra 
dvigubinami, tačiau kiekvieną kartą papildomų 
sukimų metu išsukus tris simbolius „Scatter 
kupranugaris”, laimėjimo dauginimas padidėja 
vienu skaičiumi, o papildomi sukimai prasideda iš 
naujo. Simbolis „Scatter kupranugaris” gali atsirasti 
tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba 
šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, 
turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos 
spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios 
spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - 
širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 
dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 
mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą 
teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti 
suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 
laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
112. Auksinė legenda („Golden Legend“) 

 
• Auksinė legenda („Golden Legend“) - 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter 

drakonas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas 

eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,40 EUR („Coin value“), 

monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 50 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti 
mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) sandaugai. 
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra 
atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Tigras“ Statymas x 1000 

4x simbolis „Tigras“ Statymas x 200 

3x simbolis „Tigras“ Statymas x 40 

2x simbolis „Tigras“ Statymas x 10 

5x simbolis „Liūtas“ Statymas x 500 

4x simbolis „Liūtas“ Statymas x 150 

3x simbolis „Liūtas“ Statymas x 40 

2x simbolis „Liūtas“ Statymas x 4 

5x simbolis „Vėžlys“ Statymas x 500 

4x simbolis „Vėžlys“ Statymas x 150 

3x simbolis „Vėžlys“ Statymas x 40 

2x simbolis „Vėžlys“ Statymas x 4 

5x simbolis „Paukštis“ Statymas x 400 

4x simbolis „Paukštis“ Statymas x 100 

3x simbolis „Paukštis“ Statymas x 20 

5x simbolis „Žuvys“ Statymas x 400 

4x simbolis „Žuvys“ Statymas x 100 

3x simbolis „Žuvys“ Statymas x 20 

5x simbolis „A“ Statymas x 400 

4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 20 
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5x simbolis „K“ Statymas x 400 

4x simbolis „K“ Statymas x 50 

3x simbolis „K“ Statymas x 20 

5x simbolis „Q“ Statymas x 200 

4x simbolis „Q“ Statymas x 30 

3x simbolis „Q“ Statymas x 10 

5x simbolis „J“ Statymas x 200 

4x simbolis „J“ Statymas x 30 

3x simbolis „J“ Statymas x 10 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 20 

3x simbolis „10“ Statymas x 10 

5x simbolis „9“ Statymas x 100 

4x simbolis „9“ Statymas x 20 

3x simbolis „9“ Statymas x 10 

Simbolis „Wild auksas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter drakonas“, 
padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus 
aukščiau. Gali atsirasti tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

Simbolis „Scatter drakonas” Lošimo būgnuose pasirodžius trims simboliams „Scatter 
drakonas”, laimėjimas 

yra dauginmas iš 4 ir lošėjui suteikiama 10 papildomų sukimų, 
kurių metu padidėja tikimybė išsukti simbolį „Wild auksas“. 
Simbolis „Scatter drakonas” gali atsirasti tik 1, 2 ir 3. 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame 
lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
113. Pamišusios karvės („Crazy Cows“) 
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• Pamišusios karvės („Crazy Cows“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter šuo“, „Scatter auksinis pakabukas“ ir „Scatter tvartas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet 
kuria eilės tvarka. 

• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 75 EUR 
(septyniasdešimt penki eurai). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 
value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Ožka“ Statymas x 750 

4x simbolis „Ožka“ Statymas x 300 

3x simbolis „Ožka“ Statymas x 75 

5x simbolis „Karvė“ Statymas x 500 

4x simbolis „Karvė“ Statymas x 200 

3x simbolis „Karvė“ Statymas x 50 

5x simbolis „Avis“ Statymas x 250 

4x simbolis „Avis“ Statymas x 100 

3x simbolis „Avis“ Statymas x 25 

5x simbolis „Kukurūzas“ Statymas x 150 

4x simbolis „Kukurūzas“ Statymas x 50 

3x simbolis „Kukurūzas“ Statymas x 15 



	

	

	

289	

5x simbolis „C“ Statymas x 150 

4x simbolis „C“ Statymas x 50 

3x simbolis „C“ Statymas x 15 

5x simbolis „R“ Statymas x 125 

4x simbolis „R“ Statymas x 35 

3x simbolis „R“ Statymas x 10 

5x simbolis „A“ Statymas x 125 

4x simbolis „A“ Statymas x 35 

3x simbolis „A“ Statymas x 10 

5x simbolis „Z“ Statymas x 100 

4x simbolis „Z“ Statymas x 20 

3x simbolis „Z“ Statymas x 5 

5x simbolis „Y“ Statymas x 100 

4x simbolis „Y“ Statymas x 20 

3x simbolis „Y“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild bulius“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter šuo“, „Scatter 
auksinis pakabukas“ ir „Scatter tvartas“, padėdamas lošėjui sudaryti 
vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Simboliui „Wild 
bulius“ atsiradus trečiame būgne, jis išsiplėčia ir apima visą trečiąjį 
būgną. Simboliui „Wild bulius“ atsiradus trečiame būgne, o 2 ir 4 
būgnuose atsiradus simboliui „Scatter auksinis pakabukas“, lošėjui 
suteikiami 5 papildomi sukimai. 

5x simbolis „Wild bulius“ Statymas x 2500 

4x simbolis „Wild bulius“ Statymas x 500 

3x simbolis „Wild bulius“ Statymas x 100 

2x simbolis „Wild bulius“ Statymas x 10 

Simbolis „Scatter šuo” Lošimo būgnuose pasirodžius trims simboliams „Scatter šuo”, lošėjui 
suteikiami 5 papildomi sukimai, kurių metu simbolis „Scatter šuo” 
pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis 
derinius, paminėtus aukščiau. Papildomų sukimų laimėjimai yra 
dvigubinami, tačiau kiekvieną kartą papildomų sukimų metu išsukus 
tris simbolius „Scatter kupranugaris”, laimėjimo dauginimas padidėja 
vienu skaičiumi, o papildomi sukimai prasideda iš naujo. Simbolis 
„Scatter kupranugaris” gali atsirasti tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 

5x simbolis „Scatter šuo” Statymas x 50 

4x simbolis „Scatter šuo” Statymas x 20 
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3x simbolis „Scatter šuo” Statymas x 3 

2x simbolis „Scatter šuo” Statymas x 2 

 
• Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai „Scatter 

tvartas“. Lošėjas turi pasirinkti karvę, kuri atliks šuolį. Premijinio lošimo laimėjimas priklausys nuo šuolio 
įvertinimo. Premijinio lošimo metu galima laimėti papildomus sukimus, kurių laimėjimai dvigubinami. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba 
šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, 
turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos 
spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios 
spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - 
širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 
dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 
mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą 
teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti 
suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 
laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
114. Užkerėta pieva („Enchanted Meadow“) 

 
• Užkerėta pieva („Enchanted Meadow“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter fėjų karalienė“, „Scatter gėlė“ ir „Scatter medalionas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet 
kuria eilės tvarka. 

• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 75 EUR 
(septyniasdešimt penki eurai). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 
value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai: 
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Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Raudonplaukė fėja“ Statymas x 750 

4x simbolis „Raudonplaukė fėja“ Statymas x 300 

3x simbolis „Raudonplaukė fėja“ Statymas x 75 

5x simbolis „Juodaplaukė fėja“ Statymas x 500 

4x simbolis „Juodaplaukė fėja“ Statymas x 200 

3x simbolis „Juodaplaukė fėja“ Statymas x 50 

5x simbolis „Pelė“ Statymas x 250 

4x simbolis „Pelė“ Statymas x 100 

3x simbolis „Pelė“ Statymas x 25 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 15 

5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 50 

3x simbolis „K“ Statymas x 15 

5x simbolis „Q“ Statymas x 125 

4x simbolis „Q“ Statymas x 35 

3x simbolis „Q“ Statymas x 10 

5x simbolis „J“ Statymas x 125 

4x simbolis „J“ Statymas x 35 

3x simbolis „J“ Statymas x 10 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 20 

3x simbolis „10“ Statymas x 5 

5x simbolis „9“ Statymas x 100 

4x simbolis „9“ Statymas x 20 

3x simbolis „9“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild medis“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter fėjų 
karalienė“, „Scatter gėlė“ ir „Scatter medalionas“, 
padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus aukščiau. Simboliui „Wild medis“ atsiradus 
trečiame būgne, jis išsiplėčia ir apima visa trečiąjį būgną. 
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Simboliui „Wild medis“ atsiradus trečiame būgne, o 2 ir 4 
būgnuose atsiradus simboliui „Scatter medalionas“, lošėjui 
suteikiami 5 papildomi sukimai, kurių metu simbolis „Wild 
medis“ išlieka apėmęs trečiąjį būgną. Jei papildomų sukimų 
metu vėl išsukami du simboliai „Scatter medalionas“, 
lošėjas laimi dar du papildomus sukimus. 

5x simbolis „Wild medis“ Statymas x 2500 

4x simbolis „Wild medis“ Statymas x 500 

3x simbolis „Wild medis“ Statymas x 100 

2x simbolis „Wild medis“ Statymas x 10 

5x simbolis „Scatter fėjų karalienė” Galutinis statymas x 50 

4x simbolis „Scatter fėjų karalienė” Galutinis statymas x 20 

3x simbolis „Scatter fėjų karalienė” Galutinis statymas x 3 

2x simbolis „Scatter fėjų karalienė” Galutinis statymas x 2 

 
• Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai „Scatter 

gėlė“. Lošėjas turi surasti pasislėpusias fėjas, slepančias skirtingus laimėjimus. Premijinis lošimas baigiasi, 
kai vietoj fėjos surandama vapsva. Premijinio lošimo metu galima laimėti papildomus sukimus, kurių 
laimėjimai dvigubinami. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba 
šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, 
turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos 
spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios 
spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - 
širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 
dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 
mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą 
teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti 
suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 
laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
115. Auksinis trofėjus 2 („Gold Trophy 2“) 

 
• Auksinis trofėjus 2 („Gold Trophy 2“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter nugalėtojo čekis“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 

šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 



	

	

	

293	

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Golfo duobutė“ Statymas x 750 

4x simbolis „Golfo duobutė“ Statymas x 250 

3x simbolis „Golfo duobutė“ Statymas x 25 

2x simbolis „Golfo duobutė“ Statymas x 3 

5x simbolis „Auksinis švarkas” Statymas x 750 

4x simbolis „Auksinis švarkas” Statymas x 250 

3x simbolis „Auksinis švarkas” Statymas x 25 

2x simbolis „Auksinis švarkas” Statymas x 2 

5x simbolis „Golfo mašina“ Statymas x 500 

4x simbolis „Golfo mašina“ Statymas x 150 

3x simbolis „Golfo mašina“ Statymas x 20 

5x simbolis „Golfo lazda“ Statymas x 250 

4x simbolis „Golfo lazda“ Statymas x 75 

3x simbolis „Golfo lazda“ Statymas x 15 

5x simbolis „Golfo kamuoliukas“ Statymas x 250 

4x simbolis „Golfo kamuoliukas“ Statymas x 75 

3x simbolis „Golfo kamuoliukas“ Statymas x 15 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 
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4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 10 

5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 50 

3x simbolis „K“ Statymas x 10 

5x simbolis „Q“ Statymas x 125 

4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

5x simbolis „J“ Statymas x 125 

4x simbolis „J“ Statymas x 20 

3x simbolis „J“ Statymas x 5 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 20 

3x simbolis „10“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild auksinis trofėjus“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
nugalėtojo čekis“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar 
kelis derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild auksinis trofėjus“ Statymas x 5000 

4x simbolis „Wild auksinis trofėjus“ Statymas x 1000 

3x simbolis „Wild auksinis trofėjus“ Statymas x 100 

2x simbolis „Wild auksinis trofėjus“ Statymas x 10 

5x simbolis „Scatter nugalėtojo čekis“ Galutinis statymas x 200 ir 15 papildomų sukimų, kurių 
laimėjimai yra trigubinami. Papildomų sukimų 
laimėjimas už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild 
auksinis trofėjus“ yra dauginami iš 6. 

4x simbolis „Scatter nugalėtojo čekis“ Galutinis statymas x 20 ir 15 papildomų sukimų, kurių 
laimėjimai yra trigubinami. Papildomų sukimų 
laimėjimas už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild 
auksinis trofėjus“ yra dauginami iš 6. 

3x simbolis „Scatter nugalėtojo čekis“ Galutinis statymas x 5 ir 15 papildomų sukimų, kurių 
laimėjimai yra trigubinami. Papildomų sukimų 
laimėjimas už derinius, kuriuose yra simbolis „Wild 
auksinis trofėjus“ yra dauginami iš 6. 

2x simbolis „Scatter nugalėtojo čekis“ Galutinis statymas x 2 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
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arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame 
lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
116. Papuošalų dėžutė („Jewel Box“) 

 
• Papuošalų dėžutė („Jewel Box“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, pradedant nuo 1, 2 

arba 3 būgno, išskyrus simbolį „Scatter papuošalų dėžutė“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės 
tvarka. 

• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 75 EUR 
(septyniasdešimt penki eurai). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 
value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Žiedas“ Statymas x 2500 

4x simbolis „Žiedas“ Statymas x 250 

3x simbolis „Žiedas“ Statymas x 50 

5x simbolis „Sagė“ Statymas x 1000 

4x simbolis „Sagė“ Statymas x 150 
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3x simbolis „Sagė“ Statymas x 30 

5x simbolis „Deimantas“ Statymas x 250 

4x simbolis „Deimantas“ Statymas x 50 

3x simbolis „Deimantas“ Statymas x 10 

5x simbolis „Rubinas“ Statymas x 125 

4x simbolis „Rubinas“ Statymas x 25 

3x simbolis „Rubinas“ Statymas x 5 

5x simbolis „Safyras“ Statymas x 100 

4x simbolis „Safyras“ Statymas x 20 

3x simbolis „Safyras“ Statymas x 4 

5x simbolis „Smaragdas“ Statymas x 75 

4x simbolis „Smaragdas“ Statymas x 15 

3x simbolis „Smaragdas“ Statymas x 3 

Simbolis „Wild x5“, „Wild x4“, „Wild x3“, 
„Wild x2“ 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį 
„Scatter papuošalų dėžutė“, padėdamas lošėjui 
sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus 
aukščiau ir atitinkamai padaugina laimėjimą iš 
5, 4, 3 arba 2 kartų. 

 
• Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai „Scatter 

papuošalų dėžutė“. Lošėjas turi pasirinkti vieną papuošalų dėžutę iš trijų, slepančias skirtingus laimėjimus. 
Premijinio lošimo laimėjimas dauginamas iš galutinės statymo sumos. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba 
šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, 
turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos 
spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios 
spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - 
širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 
dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 
mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą 
teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti 
suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 
laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
117. Piratų vėliava („Jolly Roger“) 

 
• Piratų vėliava („Jolly Roger“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter skrynia“, „Scatter žemėlapis“ ir „Scatter papūga“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria 
eilės tvarka. 
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• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 75 EUR 
(septyniasdešimt penki eurai). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 
value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Deimantas“ Statymas x 1250 

4x simbolis „Deimantas“ Statymas x 250 

3x simbolis „Deimantas“ Statymas x 50 

2x simbolis „Deimantas“ Statymas x 5 

5x simbolis „Žiedas“ Statymas x 500 

4x simbolis „Žiedas“ Statymas x 100 

3x simbolis „Žiedas“ Statymas x 20 

2x simbolis „Žiedas“ Statymas x 4 

5x simbolis „Auksinė moneta“ Statymas x 250 

4x simbolis „Auksinė moneta“ Statymas x 50 

3x simbolis „Auksinė moneta“ Statymas x 10 

5x simbolis „Piratas“ Statymas x 150 

4x simbolis „Piratas“ Statymas x 30 

3x simbolis „Piratas“ Statymas x 5 

5x simbolis „Laivas“ Statymas x 125 
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4x simbolis „Laivas“ Statymas x 25 

3x simbolis „Laivas“ Statymas x 5 

5x simbolis „Patranka“ Statymas x 100 

4x simbolis „Patranka“ Statymas x 20 

3x simbolis „Patranka“ Statymas x 4 

5x simbolis „Kardai“ Statymas x 75 

4x simbolis „Kardai“ Statymas x 15 

3x simbolis „Kardai“ Statymas x 4 

Simbolis „Wild piratų vėliava“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 
skrynia“, „Scatter žemėlapis“ ir „Scatter papūga“, 
padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus aukščiau. Laimėjai už derinius, kuriuose yra 
simbolis „Wild piratų vėliava“, yra dvigubinami. 

5x simbolis „Wild piratų vėliava“ Statymas x 10000 

4x simbolis „Wild piratų vėliava“ Statymas x 1000 

3x simbolis „Wild piratų vėliava“ Statymas x 100 

2x simbolis „Wild piratų vėliava“ Statymas x 10 

5x simbolis „Scatter papūga“ Galutinis statymas x 400 

4x simbolis „Scatter papūga“ Galutinis statymas x 20 

3x simbolis „Scatter papūga“ Galutinis statymas x 5 

2x simbolis „Scatter papūga“ Galutinis statymas x 2 

 
• Premijinis skrynios lošimas („Chest bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys 

simboliai „Scatter skrynia“. Lošėjas turi pasirinkti dvi skrynias iš penkių, slepančias skirtingus laimėjimus. 
• Premijinis žemėlapio lošimas („Treasure Map Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose 

išsisuka trys simboliai „Scatter žemėlapis“. Lošėjas turi rinktis žemėlapyje „X“ pažymėtas vietas, 
slepančias skirtingus laimėjimus. 

 
118. Elfas vyksta į Egiptą („Leprechaun goes Egypt“) 

 
• Elfas vyksta į Egiptą („Leprechaun goes Egypt“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter Kleopatra“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 

šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
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• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Faraonas“ Statymas x 750 

4x simbolis „Faraonas“ Statymas x 250 

3x simbolis „Faraonas“ Statymas x 25 

2x simbolis „Faraonas“ Statymas x 3 

5x simbolis „Sfinksas“ Statymas x 500 

4x simbolis „Sfinksas“ Statymas x 150 

3x simbolis „Sfinksas“ Statymas x 20 

2x simbolis „Sfinksas“ Statymas x 2 

5x simbolis „Mumija“ Statymas x 250 

4x simbolis „Mumija“ Statymas x 75 

3x simbolis „Mumija“ Statymas x 15 

5x simbolis „Skarabėjus“ Statymas x 250 

4x simbolis „Skarabėjus“ Statymas x 75 

3x simbolis „Skarabėjus“ Statymas x 15 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 10 
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5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 50 

3x simbolis „K“ Statymas x 10 

5x simbolis „Q“ Statymas x 125 

4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

5x simbolis „J“ Statymas x 100 

4x simbolis „J“ Statymas x 20 

3x simbolis „J“ Statymas x 5 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 20 

3x simbolis „10“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild elfas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 
Kleopatra“ ir „Scatter piramidė”, padėdamas lošėjui sudaryti 
vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjimai už 
derinius, kuriuose yra simbolis „Wild elfas“, yra dvigubinami. 

5x simbolis „Wild elfas“ Statymas x 3000 

4x simbolis „Wild elfas“ Statymas x 1000 

3x simbolis „Wild elfas“ Statymas x 100 

2x simbolis „Wild elfas“ Statymas x 10 

5x simbolis „Scatter Kleopatra“ Galutinis statymas x 150 ir papildomų sukimų funkcija. 
Lošėjas gali pasirinkti: a) 5 papildomi sukimai, kurių 
laimėjimai dauginami iš 6; b) 10 papildomų sukimų, kurių 
laimėjimai dauginami iš 3; c) 15 papildomų sukimų, kurių 
laimėjimai dauginami iš 2. 

4x simbolis „Scatter Kleopatra“ Galutinis statymas x 15 ir papildomų sukimų funkcija. Lošėjas 
gali pasirinkti: a) 5 papildomi sukimai, kurių laimėjimai 
dauginami iš 6; b) 10 papildomų sukimų, kurių laimėjimai 
dauginami iš 3; c) 15 papildomų sukimų, kurių laimėjimai 
dauginami iš 2. 

3x simbolis „Scatter Kleopatra“ Galutinis statymas x 3 ir papildomų sukimų funkcija. Lošėjas 
gali pasirinkti: a) 5 papildomi sukimai, kurių laimėjimai 
dauginami iš 6; b) 10 papildomų sukimų, kurių laimėjimai 
dauginami iš 3; c) 15 papildomų sukimų, kurių laimėjimai 
dauginami iš 2. 

2x simbolis „Scatter Kleopatra“ Galutinis statymas x 2 
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• Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai 1, 3 ir 5 lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai 
„Scatter piramidė“. Lošėjas turi rinktis duris, tam, kad surastų Kleopatrą. Už kiekvienas atidarytas duris 
lošėjas gauna laimėjimą. Galiausiai, pasiekęs sarkofagus, lošėjas turi pasirinkti vieną iš jų. Jei pasirinktame 
sarkofage bus Kleopatra, lošėjas laimės didesnį laimėjimą. Premijinis lošimas baigsis, jei už pasirinktų durų 
pasirodys mumija. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (- ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį 
lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 
kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti 
kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies 
korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už 
prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 
laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą 
paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame 
punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš 
viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, 
jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
119. Laimingoji („Lady of Fortune“) 

 
• Laimingoji („Lady of Fortune“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, pradedant nuo 1, 2 

arba 3 būgno. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 75 EUR 

(septyniasdešimt penki eurai). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 
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5x simbolis „7“ Statymas x 2500 

4x simbolis „7“ Statymas x 250 

3x simbolis „7“ Statymas x 50 

5x simbolis „Dobilas“ Statymas x 1000 

4x simbolis „Dobilas“ Statymas x 150 

3x simbolis „Dobilas“ Statymas x 30 

5x simbolis „Pasaga“ Statymas x 500 

4x simbolis „Pasaga“ Statymas x 100 

3x simbolis „Pasaga“ Statymas x 10 

5x simbolis „Pakabutis su žvaigžde“ Statymas x 250 

4x simbolis „Pakabutis su žvaigžde“ Statymas x 50 

3x simbolis „Pakabutis su žvaigžde“ Statymas x 10 

5x simbolis „Baltas pakabutis“ Statymas x 100 

4x simbolis „Baltas pakabutis“ Statymas x 25 

3x simbolis „Baltas pakabutis“ Statymas x 5 

5x simbolis „Boružė“ Statymas x 100 

4x simbolis „Boružė“ Statymas x 20 

3x simbolis „Boružė“ Statymas x 4 

5x simbolis „Lošimo kauliukas“ Statymas x 75 

4x simbolis „Lošimo kauliukas“ Statymas x 15 

3x simbolis „Lošimo kauliukas“ Statymas x 3 

Simbolis „Wild x5“, „Wild x4“, „Wild x3“, 
„Wild x2“ 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį 
„Scatter moteris“, padėdamas lošėjui sudaryti 
vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau ir 
atitinkamai padaugina laimėjimą iš 5, 4, 3 arba 
2 kartų. 

 
• Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai „Scatter 

mergina“. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų simbolių, slepančių skirtingus laimėjimus. 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (- ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį 
lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš 
kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti 
kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies 
korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už 
prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, 
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laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą 
paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame 
punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš 
viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, 
jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
120. Linksmų Kalėdų („Merry Xmas“) 

 
• Linksmų Kalėdų („Merry Xmas“) - 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, pradedant nuo 1, 2 

arba 3 būgno. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 75 EUR  

(septyniasdešimt penki eurai). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
Laimintys deriniai: 
  

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Kalėdų senelis“ Statymas x 2500 

4x simbolis „Kalėdų senelis“ Statymas x 250 

3x simbolis „Kalėdų senelis“ Statymas x 50 

5x simbolis „Elnias“ Statymas x 1000 

4x simbolis „Elnias“ Statymas x 150 

3x simbolis „Elnias“ Statymas x 30 

5x simbolis „Eglutės žaisliukas“ Statymas x 500 

4x simbolis „Eglutės žaisliukas“ Statymas x 100 

3x simbolis „Eglutės žaisliukas“ Statymas x 10 

5x simbolis „Varpeliai“ Statymas x 250 
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4x simbolis „Varpeliai“ Statymas x 50 

3x simbolis „Varpeliai“ Statymas x 10 

5x simbolis „Žvakės“ Statymas x 125 

4x simbolis „Žvakės“ Statymas x 25 

3x simbolis „Žvakės“ Statymas x 5 

5x simbolis „Karštas vynas“ Statymas x 100 

4x simbolis „Karštas vynas“ Statymas x 20 

3x simbolis „Karštas vynas“ Statymas x 4 

5x simbolis „Cukrinė lazdelė“ Statymas x 75 

4x simbolis „Cukrinė lazdelė“ Statymas x 15 

3x simbolis „Cukrinė lazdelė“ Statymas x 3 

Simbolis „Wild x5“, „Wild x4“, „Wild x3“, 
„Wild x2“ 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį 
„Scatter dovana“, padėdamas lošėjui sudaryti 
vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau ir 
atitinkamai padaugina laimėjimą iš 5, 4, 3 arba 
2 kartų. 

 
• Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai „Scatter 

dovana“. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų simbolių, slepiančių skirtingus laimėjimus. 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba 
šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, 
turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos 
spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios 
spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - 
širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 
dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 
mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą 
teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti 
suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 
laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
121. Perlų lagūna („Pearl Lagoon“) 

 
• Perlų lagūna („Pearl Lagoon“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter Kleopatra“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 

šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
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• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Vėžlys“ Statymas x 750 

4x simbolis „Vėžlys“ Statymas x 250 

3x simbolis „Vėžlys“ Statymas x 25 

2x simbolis „Vėžlys“ Statymas x 3 

5x simbolis „Krabas“ Statymas x 750 

4x simbolis „Krabas“ Statymas x 250 

3x simbolis „Krabas“ Statymas x 25 

2x simbolis „Krabas“ Statymas x 2 

5x simbolis „Jūros arkliukas“ Statymas x 500 

4x simbolis „Jūros arkliukas“ Statymas x 150 

3x simbolis „Jūros arkliukas“ Statymas x 20 

5x simbolis „Žuvis klounas“ Statymas x 250 

4x simbolis „Žuvis klounas“ Statymas x 75 

3x simbolis „Žuvis klounas“ Statymas x 15 

5x simbolis „Margos žuvytės“ Statymas x 250 

4x simbolis „Margos žuvytės“ Statymas x 75 

3x simbolis „Margos žuvytės“ Statymas x 15 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 
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4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 10 

5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 50 

3x simbolis „K“ Statymas x 10 

5x simbolis „Q“ Statymas x 125 

4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

5x simbolis „J“ Statymas x 100 

4x simbolis „J“ Statymas x 20 

3x simbolis „J“ Statymas x 5 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 20 

3x simbolis „10“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild delfinas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
perlas kriauklėje“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar 
kelis derinius, paminėtus aukščiau. Laimėjai už derinius, 
kuriuose yra simbolis „Wild delfinas“, yra dvigubinami. 

5x simbolis „Wild delfinas“ Statymas x 5000 

4x simbolis „Wild delfinas“ Statymas x 1000 

3x simbolis „Wild delfinas“ Statymas x 100 

2x simbolis „Wild delfinas“ Statymas x 10 

5x simbolis „Scatter perlas kriauklėje“ Galutinis statymas x 200 ir 15 papildomų sukimų, kurių 
laimėjimai trigubinami. Laimėjimai už derinius, 
kuriuose yra simbolis „Wild delfinas“, dauginami iš 6. 

4x simbolis „Scatter perlas kriauklėje“ Galutinis statymas x 20 ir 15 papildomų sukimų, kurių 
laimėjimai trigubinami. Laimėjimai už derinius, 
kuriuose yra simbolis „Wild delfinas“, dauginami iš 6. 

3x simbolis „Scatter perlas kriauklėje“ Galutinis statymas x 5 ir 15 papildomų sukimų, kurių 
laimėjimai trigubinami. Laimėjimai už derinius, 
kuriuose yra simbolis „Wild delfinas“, dauginami iš 6. 

2x simbolis „Scatter perlas kriauklėje“ Galutinis statymas x 2 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
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pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame 
lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
122. Dievo Ra turtai („Riches of RA“) 

 
• Dievo Ra turtai („Riches of RA“) – 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter urna“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 75 EUR 

(septyniasdešimt penki eurai). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Faraonas“ Statymas x 2500 

4x simbolis „Faraonas“ Statymas x 500 

3x simbolis „Faraonas“ Statymas x 100 

5x simbolis „Paukštis“ Statymas x 500 

4x simbolis „Paukštis“ Statymas x 150 

3x simbolis „Paukštis“ Statymas x 50 
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5x simbolis „Kryžius“ Statymas x 250 

4x simbolis „Kryžius“ Statymas x 75 

3x simbolis „Kryžius“ Statymas x 25 

5x simbolis „Skarabėjus“ Statymas x 250 

4x simbolis „Skarabėjus“ Statymas x 75 

3x simbolis „Skarabėjus“ Statymas x 25 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 15 

5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 50 

3x simbolis „K“ Statymas x 15 

5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

3x simbolis „Q“ Statymas x 10 

5x simbolis „J“ Statymas x 100 

4x simbolis „J“ Statymas x 25 

3x simbolis „J“ Statymas x 10 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 25 

3x simbolis „10“ Statymas x 10 

Simbolis „Wild dievas RA“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter urna“, 
padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus 
aukščiau. Simboliui „Wild dievas RA“ atsiradus 1 ir 5 būgno 
visose pozicijose, laimima 15 papildomų sukimų, kurių metu 
simboliai „Wild dievas RA“ išlieka apėmę visą 1 ir 5 būgną. 

 
• Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai „Scatter 

urna“. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų simbolių, slepiančių skirtingus laimėjimus. 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba 
šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, 
turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos 
spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios 
spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - 
širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 
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dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 
mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą 
teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti 
suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 
laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
123. Turtuolis („Pimped“) 

 
• Turtuolis („Pimped“) – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter dolerio ženklas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 100 EUR (vienas 

šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 2 EUR („Coin value“), 

monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 10 lošimo linijų („Lines“) ir 
paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Vyras ilgais 
plaukais“ 

Statymas x 750 

4x simbolis „Vyras ilgais 
plaukais“ 

Statymas x 150 

3x simbolis „Vyras ilgais 
plaukais“ 

Statymas x 20 

5x simbolis „Vyras su skrybėle“ Statymas x 500 

4x simbolis „Vyras su skrybėle“ Statymas x 100 

3x simbolis „Vyras su skrybėle“ Statymas x 20 

5x simbolis „Merginos“ Statymas x 400 

4x simbolis „Merginos“ Statymas x 75 

3x simbolis „Merginos“ Statymas x 10 

5x simbolis „Žiedas“ Statymas x 250 
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4x simbolis „Žiedas“ Statymas x 75 

3x simbolis „Žiedas“ Statymas x 10 

5x simbolis „Pinigai“ Statymas x 250 

4x simbolis „Pinigai“ Statymas x 50 

3x simbolis „Pinigai“ Statymas x 5 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 5 

5x simbolis „K“ Statymas x 125 

4x simbolis „K“ Statymas x 25 

3x simbolis „K“ Statymas x 3 

5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

3x simbolis „Q“ Statymas x 3 

5x simbolis „J“ Statymas x 75 

4x simbolis „J“ Statymas x 20 

3x simbolis „J“ Statymas x 3 

5x simbolis „10“ Statymas x 50 

4x simbolis „10“ Statymas x 20 

3x simbolis „10“ Statymas x 3 

Simbolis „Wild kumštis“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter dolerio 
ženklas“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, 
paminėtus aukščiau. 

Simbolis „Scatter dolerio ženklas“ Lošimo būgnuose pasirodžius 3 arba daugiau simbolių 
„Scatter dolerio ženklas“, lošėjas laimi 5 papildomus 
sukimus, kurių kiekvienas yra laimingas. Už kiekvieną 
papildomuose sukimuose išsuktą simbolį „Scatter dolerio 
ženklas“, laimima dar po 2 papildomus sukimus. 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
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(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame 
lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
124. Nuotraukų safaris („Photo Safari“) 

 
• Nuotraukų safaris („Photo Safari“) – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter fotojuostelė“ ir „Scatter Fotoaparatas“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 

šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 20 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Liūtas“ Statymas x 1000 

4x simbolis „Liūtas“ Statymas x 250 

3x simbolis „Liūtas“ Statymas x 25 

5x simbolis „Dramblys“ Statymas x 500 

4x simbolis „Dramblys“ Statymas x 100 

3x simbolis „Dramblys“ Statymas x 15 

5x simbolis „Žirafa“ Statymas x 500 
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4x simbolis „Žirafa“ Statymas x 100 

3x simbolis „Žirafa“ Statymas x 15 

5x simbolis „Zebras“ Statymas x 250 

4x simbolis „Zebras“ Statymas x 75 

3x simbolis „Zebras“ Statymas x 15 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 10 

5x simbolis „K“ Statymas x 150 

4x simbolis „K“ Statymas x 50 

3x simbolis „K“ Statymas x 10 

5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

3x simbolis „Q“ Statymas x 5 

5x simbolis „J“ Statymas x 100 

4x simbolis „J“ Statymas x 25 

3x simbolis „J“ Statymas x 5 

5x simbolis „10“ Statymas x 100 

4x simbolis „10“ Statymas x 25 

3x simbolis „10“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild būgnai“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 
fotojuostelė“ ir „Scatter fotoaparatas”, padėdamas lošėjui 
sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild būgnai“ Statymas x 5000 

4x simbolis „Wild būgnai“ Statymas x 500 

3x simbolis „Wild būgnai“ Statymas x 50 

5x simbolis „Scatter fotojuostelė” Galutinis statymas x 300 ir papildomi sukimai, kurių metu 
simbolis „Scatter fotojuostelė” pakeičia bet kurį simbolį, 
išskyrus „Scatter fotoaparatas”. 

4x simbolis „Scatter fotojuostelė” Galutinis statymas x 30 ir papildomi sukimai, kurių metu 
simbolis „Scatter fotojuostelė” pakeičia bet kurį simbolį, 
išskyrus „Scatter fotoaparatas”. 

3x simbolis „Scatter fotojuostelė” Galutinis statymas x 3 ir papildomi sukimai, kurių metu 
simbolis „Scatter fotojuostelė” pakeičia bet kurį simbolį, 
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išskyrus „Scatter fotoaparatas”. 

2x simbolis „Scatter fotojuostelė” Galutinis statymas x 2 

 
• Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai 

„Scatter fotoaparatas“. Lošėjas turi fotografuoti, o laimėjimo dydis priklausys nuo nuotraukų kokybės 
ir objektų, kuriuos pavyko nufotografuoti. 

 
125. Pyktis turtams („Rage to Riches“) 

 
• Pyktis turtams („Rage to Riches“) – 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter mergina“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 

šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 
• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 

sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Gorila“ Statymas x 1000 

4x simbolis „Gorila“ Statymas x 200 

3x simbolis „Gorila“ Statymas x 50 

5x simbolis „Dinozauras“ Statymas x 500 

4x simbolis „Dinozauras“ Statymas x 125 

3x simbolis „Dinozauras“ Statymas x 25 

5x simbolis „Vilkas“ Statymas x 250 

4x simbolis „Vilkas“ Statymas x 75 
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3x simbolis „Vilkas“ Statymas x 15 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 10 

5x simbolis „K“ Statymas x 100 

4x simbolis „K“ Statymas x 25 

3x simbolis „K“ Statymas x 8 

5x simbolis „Q“ Statymas x 75 

4x simbolis „Q“ Statymas x 15 

3x simbolis „Q“ Statymas x 6 

5x simbolis „J“ Statymas x 60 

4x simbolis „J“ Statymas x 12 

3x simbolis „J“ Statymas x 5 

5x simbolis „10“ Statymas x 50 

4x simbolis „10“ Statymas x 10 

3x simbolis „10“ Statymas x 4 

Simbolis „Wild Rage to Riches“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter mergina”, 
padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus 
aukščiau. 

3x simbolis „Scatter mergina” 10 papildomų sukimų. Simbolis gali atsirasti tik 1, 2 ir 3 
būgnuose. 

 
• Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose 5 kartus išsisuka simbolis 

„Scatter mergina“, kartu su simboliais „10“, „J“, „Q“, „K“ ir „A“ (iš kairės į dešinę). Lošėjas turi pasirinkti 
vieną iš monstrų ir pastatą, kurį nori, kad monstras nugriautų. Laimėjimas skiriamas už kiekvieną nugriautą 
pastatą. Premijinis lošimas baigiasi, kai visi pastatai nugriaunami arba kai monstras nugalimas. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba 
šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, 
turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos 
spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios 
spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - 
širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 
dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 
mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą 
teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti 
suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 
laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
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126. Nindzių vaisiai („Ninja Fruits“) 
 

• Nindzių vaisiai („Ninja Fruits“) – 5 būgnų, 15 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 

„Scatter geiša“ ir „Scatter nindzės ginklas”, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 75 EUR 

(septyniasdešimt penki eurai). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,25 EUR („Coin 

value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 15 lošimo linijų („Lines“) 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis  

 

Statymas x 1000 

4x simbolis  

 

Statymas x 200 

3x simbolis  

 

Statymas x 50 

2x simbolis  

 

Statymas x 5 

5x simbolis  

 

Statymas x 750 
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4x simbolis  

 

Statymas x 150 

3x simbolis  

 

Statymas x 30 

2x simbolis  

 

Statymas x 3 

5x simbolis  

 

Statymas x 500 

4x simbolis  

 

Statymas x 100 

3x simbolis  

 

Statymas x 20 

2x simbolis  

 

Statymas x 2 

5x simbolis  

 

Statymas x 500 

4x simbolis  

 

Statymas x 100 

3x simbolis  

 

Statymas x 20 

2x simbolis  

 

Statymas x 2 

5x simbolis „Arbūzas“ Statymas x 150 

4x simbolis „Arbūzas“ Statymas x 30 

3x simbolis „Arbūzas“ Statymas x 5 

5x simbolis „Ananasas“ Statymas x 150 
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4x simbolis „Ananasas“ Statymas x 30 

3x simbolis „Ananasas“ Statymas x 5 

5x simbolis „Apelsinas“ Statymas x 100 

4x simbolis „Apelsinas“ Statymas x 20 

3x simbolis „Apelsinas“ Statymas x 5 

5x simbolis „Braškė“ Statymas x 100 

4x simbolis „Braškė“ Statymas x 20 

3x simbolis „Braškė“ Statymas x 5 

5x simbolis „Slyva“ Statymas x 100 

4x simbolis „Slyva“ Statymas x 20 

3x simbolis „Slyva“ Statymas x 5 

Simbolis „Wild senukas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 
geiša“ ir „Scatter nindzės ginklas”, padėdamas lošėjui 
sudaryti vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild senukas“ Statymas x 5000 

4x simbolis „Wild senukas“ Statymas x 1000 

3x simbolis „Wild senukas“ Statymas x 100 

2x simbolis „Wild senukas“ Statymas x 10 

Simbolis „Scatter geiša“, atsiradęs 
1, 3 
ir 5 būgnuose 

Galutinė statymo suma x 5 ir papildomi sukimai, kurių 
skaičius parenkamas atsitiktine tvarka. Papildomuose 
sukimuose atsitiktine tvarka išrenkamas simbolis, kuris 
pakeis bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter nindzės ginklas”. 

 
• Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai 3, 4 ir 5 lošimo būgnuose atsiranda trys trys 

simboliai „Scatter nindzės ginklas“. Lošėjas turi mėtyti nindzės ginklą į vaisius. Už kiekvieną pataikytą 
vaisių, laimimas laimėjimas. Premijinis lošimas baigiasi, kai nepataikoma į nei vieną vaisių. 

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba 
šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, 
turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos 
spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios 
spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - 
širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas 
dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas 
mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą 
teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti 
suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda 
laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
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127. Karališkasis karnavalas („Royal Masquerade“) 
 

• Karališkasis karnavalas („Royal Masquerade“) – 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 
laimintį derinį. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 
„Scatter auksinė kaukė“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 

• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 
šimtas eurų). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 2 EUR („Coin value“), 
monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 10 lošimo linijų („Lines“) ir 
paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)). 

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis  

 

Statymas x 750 

4x simbolis  

 

Statymas x 150 

3x simbolis  

 

Statymas x 20 

5x simbolis  

 

Statymas x 500 

4x simbolis  

 

Statymas x 100 
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3x simbolis  

 

Statymas x 20 

5x simbolis  

 

Statymas x 400 

4x simbolis  

 

Statymas x 75 

3x simbolis  

 

Statymas x 10 

5x simbolis  

 

Statymas x 250 

4x simbolis  

 

Statymas x 75 

3x simbolis  

 

Statymas x 10 

5x simbolis  

 

Statymas x 250 

4x simbolis  

 

Statymas x 50 

3x simbolis  

 

Statymas x 5 

5x simbolis „A“ Statymas x 150 

4x simbolis „A“ Statymas x 50 

3x simbolis „A“ Statymas x 5 

5x simbolis „K“ Statymas x 125 
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4x simbolis „K“ Statymas x 25 

3x simbolis „K“ Statymas x 3 

5x simbolis „Q“ Statymas x 100 

4x simbolis „Q“ Statymas x 25 

3x simbolis „Q“ Statymas x 3 

5x simbolis „J“ Statymas x 75 

4x simbolis „J“ Statymas x 20 

3x simbolis „J“ Statymas x 3 

5x simbolis „10“ Statymas x 50 

4x simbolis „10“ Statymas x 20 

3x simbolis „10“ Statymas x 3 

Simbolis „Wild sidabrinė kaukė“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter 
auksinė kaukė“, padėdamas lošėjui sudaryti vieną ar 
kelis derinius, paminėtus aukščiau. 

5x simbolis „Wild sidabrinė kaukė“ Statymas x 1000 

4x simbolis „Wild sidabrinė kaukė“ Statymas x 200 

3x simbolis „Wild sidabrinė kaukė“ Statymas x 50 

„Simbolis „Scatter auksinė kaukė“ Lošimo būgnuose pasirodžius 3 arba daugiau simbolių 
„Scatter auksinė kaukė“, lošėjas laimi 5 papildomus 
sukimus, kurių kiekvienas yra laimingas. Už kiekvieną 
papildomuose sukimuose išsuktą simbolį „Scatter 
auksinė kaukė“, laimima dar po 2 papildomus sukimus. 

 
• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 

papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (- ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, 
norintis jį lošti, turi paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi 
pasirinkti vieną iš kortos spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) 
lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas 
bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus 
kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 
(dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 (keturių). Lošėjas, laimėjęs 
papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis 
pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą arba rūšį, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame 
lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
128. Užkerėti kristalai („Enchanted Crystals“) 
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• Užkerėti kristalai („Enchanted Crystals“) – 243 variantų ir 5 būgnų lošimas, kurio tikslas yra surinkti 
laimintį derinį. Laimintys deriniai nurodyti lošimo informacinėje lentelėje. 

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolius 
„Scatter gnomas“ ir „Scatter drugelis“, už kuriuos laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 

• Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 50 EUR 
(penkiasdešimt eurų). 

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti 
(„Spin“ (Sukti)). 

Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

5x simbolis „Geltonplaukė fėja“ Statymas x 3 

4x simbolis „Geltonplaukė fėja“ Statymas x 0,60 

3x simbolis „Geltonplaukė fėja“ Statymas x 0,30 

5x simbolis „Raudonplaukė fėja“ Statymas x 1,60 

4x simbolis „Raudonplaukė fėja“ Statymas x 0,50 

3x simbolis „Raudonplaukė fėja“ Statymas x 0,24 

5x simbolis „Rudaplaukė fėja“ Statymas x 1,40 

4x simbolis „Rudaplaukė fėja“ Statymas x 0,40 

3x simbolis „Rudaplaukė fėja“ Statymas x 0,20 

5x simbolis „Juodaplaukė fėja“ Statymas x 1 

4x simbolis „Juodaplaukė fėja“ Statymas x 0,30 

3x simbolis „Juodaplaukė fėja“ Statymas x 0,16 

5x simbolis „A“ Statymas x 0,50 

4x simbolis „A“ Statymas x 0,50 

3x simbolis „A“ Statymas x 0,10 

5x simbolis „K“ Statymas x 0,40 

4x simbolis „K“ Statymas x 0,14 

3x simbolis „K“ Statymas x 0,08 

5x simbolis „Q“ Statymas x 0,40 

4x simbolis „Q“ Statymas x 0,14 

3x simbolis „Q“ Statymas x 0,08 

5x simbolis „J“ Statymas x 0,30 

4x simbolis „J“ Statymas x 0,12 

3x simbolis „J“ Statymas x 0,06 
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5x simbolis „10“ Statymas x 0,24 

4x simbolis „10“ Statymas x 0,10 

3x simbolis „10“ Statymas x 0,04 

Simbolis „Wild kristalas“ Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius „Scatter 
gnomas” ir „Scatter drugelis”, padėdamas lošėjui sudaryti 
vieną ar kelis derinius, paminėtus aukščiau. Simboliui 
atsiradus 2, 3 arba 4 būgne, jis išsiplečia ir apima visa 
būgną, kuriame buvo išsuktas ir suteikia 1 papildomą 
sukimą. 

3x simbolis „Scatter drugelis” 10 papildomų sukimų. Papildomų sukimų metu simbolis 
„Scatter drugelis” gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, o 
tikimybė juos išsukti padidėja. 

 
• Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose atsiranda trys simboliai „Scatter 

goblinas“. Lošėjas turi nepastebėtas pasiekti goblino kambarį, pasirinkdamas duris, už kurias gaunami 
laimėjimai ir surasti kristalą, pasirinkdamas vieną iš skrynių. Premijinis lošimas baigsis, jei pasirodys 
goblinas. 

 
129. Aloha! Grupinės išmokos („Aloha! Cluster Pays™“) 

 
Mažiausias statymas: 0,1 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 200000,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
• „Aloha! Grupinės išmokos“ yra 6 būgnų, 5 linijų lošimas, turintis Cluster Pays™ mechaniką. Žaidimas turi 

kelias funkcijas – pakeičiamuosius simbolius, išliekančio laimėjimo persukimą ir papildomus sukimus su 
simbolio išmetimu. 

• Žaidimas yra žaidžiamas su simbolių grupėmis, 1-10 statymų lygiais (10 žetonų per lygį) ir skirtingomis 
žetonų vertėmis. 

• Statymų linijų nėra. 
• Simbolis yra grupės dalis, jei jis yra horizontaliai arba vertikaliai greta to paties simbolio. 
• 9 ar daugiau simbolių grupėje suteikia laimėjimą pagal laimėjimų lentelę. 
• Kelios tokio paties simbolio grupelės, kurios nėra greta vienas kito, apmokamos kaip atskiros grupės. 
• Laimėjimai iš kelių grupių vienu metu yra sumuojami. 
• Statymai nustatomi naudojant „LEVEL / LYGIS“ parinkiklį. 
• Laimėję deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Laimėjimas žetonais yra lygus vertei laimėjimų lentelėje, padauginta iš statymų lygio. 
• Laimėjimas yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintai iš žetono vertės. 
• Žetono vertė nustatoma naudojant „COIN VALUE“ parinkiklį. 
• „COINS / ŽETONAI“ rodo statymams skirtų žetonų kiekį. 
 
Sudedamieji simboliai 
• Tiek pagrindiniame žaidime, tiek ir laisvo sukimo žaidime, kaukės ir papildomo sukimo simboliai 

būgnuose rodomi kaip sudedamieji simboliai. 
• Sudedamasis simbolis yra simbolis, kuris padengia dvi būgno padėtis ir skaičiuojamas taip: 
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Sudedamojo simbolio pavadinimas Skaičiuojamas kaip 

Kaukės  

 

 

Du simboliai* 

Papildomo sukimo simbolis  

 

 

Vienas simbolis 

 
• Išliekančio laimėjimo persukimo ir pakeičiamų simbolių žaidimo metu, kaukės simbolis dengia vieną 

poziciją. 
• Sudedamieji simboliai bus visiškai arba iš dalies rodomi priklausomai nuo to, kaip sustos būgnas. 
• Už bet kokią sudedamojo simbolio dalį, įeinančią į laimėjusią grupę, mokama pagal laimėjimų lentelę. 
 
Pakeičiamas simbolis 
• Pakeičiami simboliai gali pasirodyti ant bet kurio būgno. 
• Pakeičiamas simbolis tampa gretimu simboliu, kad būtų sukurtas kuo didesnis laimėjimas, pagal laimėjimų 

lentelę. Jei pakeičiamojo simbolio dėka nesusidaro laimingasis derinys, pakeičiamas simbolis nebus 
transformuojamas. 

• Jei būgne atsiranda tik pakeičiami simboliai, jie transformuojami į didžiausios vertės simbolį. 
• Pakeitimo simboliai negali pakeisti laisvo sukimo simbolių. 
 
Išliekančio laimėjimo persukimas 
• Grupės laimėjimas atsitiktinai aktyvuoja „Sticky Win Re-Spins“ išliekančio laimėjimo persukimą. 
• Išliekančio laimėjimo persukimo metu laimintys simboliai pasilieka, o visi kiti simboliai persukami. 
• Išliekančio laimėjimo persukimo metu, jei laiminti grupė padidėja, tie simboliai, kurie padidina grupę, taip 

pat pasilieka, o likusieji nesėkmingi simboliai dar kartą sukasi. Tai tęsiasi tol, kol sukimo metu grupė 
nebepasididina, arba kol grupė visiškai užpildo ekraną. Paskutinės grupės laimėjimas yra skaičiuojamas 
pagal laimėjimų lentelę. 

• Išliekančio laimėjimo persukimas žaidžiamas tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte, kaip ir tas sukimas, 
kuris jį aktyvavo. Statymo lygis ir žetonų vertė negali būti keičiami per persukimą. 

• Persukimas negali būti įjungiamas, jei pradinis sukimasis apima dvi atskiras laimėjusias grupes. 
• Išliekančio laimėjimo persukimo metu neįmanoma laimėti jokiu simboliu, išskyrus simbolį, kuris aktyvavo 

persukimą. 
 
Papildomi sukimai 
• Papildomo sukimo simbolis yra sklaidos simbolis. 
• 3 ar daugiau papildomo sukimo simbolių, visiškai ar iš dalies rodomi bet kur būgne pagrindinio žaidimo 

metu, suaktyvina papildomus sukimus laimėjimų lentelėje. 
• 3 papildomo sukimo simboliai = 9 papildomi sukimai 
• 4 papildomo sukimo simboliai = 10 papildomų sukimų 
• 5 papildomo sukimo simboliai = 11 papildomų sukimų 
• 6 papildomo sukimo simboliai = 12 papildomų sukimų 
• Papildomi sukimai gali būti laimimi kitų papildomų sukimų metu. 
• Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte kaip ir tas sukimas, kuris 

aktyvavo papildomus sukimus. 
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• Papildomi sukimai turi simbolio išmetimo mechaniką, kuriame pašalinami žemo laimėjimo simboliai, 
todėl padidėja tikimybė gauti didesnį laimėjimą likusiuose sukimuose. Simboliai pašalinami tokia seka: 

 

Antrojo sukimo pabaigoje visi gėlių  simboliai pašalinami iš būgnų. 

Ketvirtojo sukimo pabaigoje visi kriauklės 	simboliai pašalinami iš būgnų. 

Šeštojo sukimo pabaigoje visi kokoso 	simboliai pašalinami iš būgnų. 

Aštuntojo sukimosi pabaigoje visi ananasų  simboliai pašalinami iš būgnų. 
 
• Bendrų laimėjimų laukas apima ir bet kokius laimėjimus gautus per papildomus sukimus, pridedant bet 

kokius laimėjimus iš sukimo, kurio metu buvo aktyvuoti papildomi sukimai. 
• 3 ar daugiau papildomo sukimo simbolių, visiškai arba iš dalies rodomi bet kur ant būgno papildomuose 

sukimuose, aktyvuoja papildomus sukimus pagal laimėjimų lentelę. 
• 3 papildomų sukimų simboliai = +1 papildomas sukimas 
• 4 papildomų sukimų simboliai = +2 papildomi sukimai 
• 5 papildomų sukimų simboliai = +3 papildomi sukimai 
• 6 papildomų sukimų simboliai = +4 papildomi sukimai 
Pastaba: papildomo sukimo simbolis, kuris iš dalies arba visiškai atsiranda ant būgno, skaičiuojamas kaip 
vienas papildomo sukimo simbolis. 
• Jei per paskutinį papildomą sukimą nėra laimėjimo, žaidėjas gauna papildomą sukimą, kol laimės. 
Pastaba: jei per paskutinį sukimą atsiras 3 papildomo sukimo simboliai, bus suteikiamas papildomas sukimas. 
Šis naujas papildomas sukimas bus žaidžiamas po dabartinio sukimo ir bus skaičiuojamas kaip paskutinis 
papildomas sukimas. 
 
Žaidimo funkcijos 
Lentelė pateikia žaidimo mygtukus ir aprašymus. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu statymo 
lygiu ir žetonų verte (taip pat galima spausti tarpo 
klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų meniu 
ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 
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Paspauskite rodykles, kad naviguotumėte tarp 
laimėjimų lentelės lapų. 

 

Paspauskite, kad peržiūrėtumėte laimėjimų lentelę. 

 

 

Paspauskite, kad grįžtumėte į pagrindinį žaidimą. 

 
Teorinė lošimo grąža žaidėjui yra 96.4% 
 
Laimėjimų lentelė 

	

									 	
	
9 ar daugiau tų pačių simbolių vienoje eilutėje reiškia laimėjimą. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 
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130. Archangelai: Išgelbėjimas („Archangels: Salvation™“) 

 
Mažiausias statymas: 0,4 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 750,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
• „Archangelai: Išgelbėjimas“ yra 6 būgnų, 12 eilių lošimas su papildomais sukimais, „Wild“ pakeitimais ir 

2 „Wild“ funkcijomis. 
• Žaidimas yra žaidžiamas su 100 statymų linijų (fiksuotų), 1-10 statymų lygių (40 žetonų per lygį) ir 

skirtingų žetonų verčių. 
• Statymų lygis nustatomas naudojant „LEVEL / LYGIS“ slankiklį. 
• Žetonų vertė nustatoma naudojant „COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ“ slankiklį. 
• „COINS / ŽETONAI“ rodo žetonų skaičių. 
• Laimėję deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 

• Visi „Wild“ 	simboliai („2x2 Wild“, „Wild“ simboliai ir vienetiniai „Wild“) pakeičia visus 

simbolius, išskyrus „Scatter“ 	simbolį. 
• Statymų linijos laimėjimas žetonais yra lygus sumai, kurią parodo laimėjimų lentelė, padauginta iš statymų 

lygio. 
• Statymų linijos laimėjimas pinigais lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Statymo linijos laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki dešiniausiai 

esančio būgno. 
• Išmokamas tik aukščiausias laimėjimas per statymą. 
• Tuo pat metu vykstantys laimėjimai skirtingose eilutėse yra sudedami. 
 
„2x2 Wild“ 
• „2x2 Wild“ simbolis yra 2x2 simbolių blokas. 
• „Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolius. 
• Bet kokia „Wild“ simbolio dalis, įtraukta į laimėjusią statymų liniją, leidžia išmokėti pagal didžiausią 

įmanomą kombinaciją laimėjimų lentelėje. 
 
Karštieji taškai 
• Žaidime yra 2 atskiri karštieji taškai. 
• Pirmasis susideda iš 2 viršutinių žaidimo zonos eilučių, o antrasis - 2 apatinių žaidimo eilutčių. 
• Papildomo sukimo („Free Spins“) vietose abi karšto taško vietos yra padidintos iki 3 eilučių. 
• Kiekviena zona turi savo Wild funkciją. Viršutinė karšto taško vieta aktyvuoja „Heaven“ funkciją, apatinė 

karšto taško vieta - „Hell“ funkciją. 
• Jei „2x2 Wild“ atsiranda ant būgno, taip kad bet kuri jo dalis yra karšto taško vietoje, atitinkama „Wild 

funkcija“ yra suaktyvinama. 
• „Wild“ funkcija įjungiama kiekvienai pozicijai ant būgnų, kurią užima „2x2 Wild“. Pvz., Jei „2x2 

Wild“ išsiskiria į karšto taško vietą, funkcija aktyvuojama 4 kartus. 
• Kiekvienam Wild simbolio karštame taške sukurtas 1 laukelio simbolis arba 4 viengubi „Wild“ simboliai. 
• Tos pačios funkcijos negalima įjungti 2 kartus iš eilės. Vienu metu gali veikti tik 1 funkcija. Pavyzdžiui, 

jei „Hell“ funkcija buvo aktyvuota iš pradžių, tada šalia pakartotino aktyvavimo bus „Heaven“ funkcija. 
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• Būgnuose esant funkcijoms gali būti tik 2 „Wild“ simbolių tipai: „Wild“ simboliai ir „Wild“ simbolių 
deriniai. 

• Funkcijos pasibaigia, kai neišeinantys „Wild“ simboliai nesileidžia į karšto taško vietas arba kai 
„Wild“ simbolis neturi laisvos vietos ant būgno nusileisti. 

• „Wild“ funkcijos laimėjimas vertinamas ir išmokamas po to, kai buvo atkurtos funkcijos. 
• „Wild“ funkcija laimi pridedami prie bet kurios iš statymų linijų. 
 
„Heaven“ funkcija 
• „Heaven“ funkcija įjungiama, kai „2x2 Wild“ simbolis visiškai arba iš dalies patenka į viršutinį karšto 

taško plotą. 
• Jei „2x2 Wild“ iš dalies yra karšto taško vietoje, generuojami 2 „Wild“ simboliai. Jei „2x2 Wild“ simbolis 

visiškai išsiskleidžia, generuojami 4 laukiniai simboliai. 
• „Wild“ simbolių derinių ilgis svyruoja nuo 3 iki 5 simbolių. 
• „Wild“ simbolių deriniai gali visiškai apimti Scatter simbolius, atskirus „Wild“ simbolius ir visiškai / 

dalinai mažesnius „Wild“ simbolius. 
• „Wild“ simbolių deriniai negali nusileisti viršutinėje karštoje vietoje. 
 
„Hell“ funkcija 
• „Hell“ funkcija įjungiama, kai „2x2 Wild“ simbolis visiškai arba iš dalies nusileidžia apatinėje karšto taško 

vietoje. 
• Jei tai įvyktų, „Hell“ zonoje prasideda šaudymas vienetiniais „Wild“ simboliais, kurie atsitiktinai 

pasiskirsto būgnuose. 
• Vienetiniai „Wild“ simboliai negali nusileisti ant „Scatter“ ir kitų „Wild“ simbolių, ir apatinėje karšto 

taško vietoje. 
• „Wild“ simbolių skaičius yra 8 arba 16, priklausomai nuo to, ar „Wild“ simbolis iš dalies arba visiškai 

pateko į karšto taško vietą. 
 
Papildomi sukimai 
• 3 arba daugiau „Scatter“ simbolių deriniai, rodomi bet kur ant būgno, įjungia „Free Spins“ – papildomus 

sukimus. 
• „Scatter“ simboliai yra 2-jų eilučių, t. y. jie užima 2 pozicijas būgnuose. 
• Kiekvienas „Scatter“ derinys skaičiuojamas kaip vienas simbolis, nors jis ant būgno užima 2 pozicijas. 
• Jei matysite tik dalį derinio, jis vis tiek bus skaičiuojamas kaip visas „Scatter“ simbolis. 
• Jei simbolis „Scatter“ yra padengtas „Wild“ simbolių deriniu, simbolis „Scatter“ vis tiek suaktyvins „Free 

Spins“. 
• Jei tuo pačiu metu suaktyvinami papildomi sukimai ir „Wild“ funkcijos, pirmiausia paleidžiamos Wild 

funkcijos. 
• Už 3, 4, 5 ir 6 „Scatter“ simbolius, skiriami atitinkamai 10, 15, 20 ir 25 papildomų sukimų. 
• Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte kaip sukimas, kuris suaktyvino 

papildomus sukimus. 
• Papildomų sukimų metu negalima laimėti naujų sukimų. 
• Papildomų sukimų pabaigoje žaidimas grįžta į tą sukimą, kurio metu buvo aktyvuoti papildomi sukimai. 
• Lauke „Bendras laimėjimas“ („Total Win“) rodomi visi laimėjimai gauti papildomų sukimų metu, pridėti 

prie to sukimo laimėjimų, kuris aktyvavo papildomus sukimus. 
 
Laimėjimų lentelė 
Aukštų laimėjimų simboliai: 
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Vidutinių laimėjimų simboliai: 

	
 
Žemų laimėjimų simboliai: 

 
 

131. Asgardo akmenys („Asgardian Stones“) 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 400000,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
• Žaidimas „Asgardo akmenys“ („Asgardian Stones““) yra 5 būgnų, 3 eilių, 20 linijų (fiksuotų) lošimas, 

turintis šias funkcijas: „Colossal“ simboliai, Bonuso Ratas („Bonus Wheel“), Papildomi Sukimai („Free 
Spins“), „Laukinis“ („Wild“) pasikeitimai, „Griūtis“ („Avalanche“) funkcija. 

• Lošimas lošiamas su fiksuotomis 20 statymų linijų, 1-10 statymų lygiuose ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
• Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
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• Kai lošiama didžiausiu statymo lygiu, DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš 
didžiausio kiekio statymų linijų, didžiausio statymo lygio ir nustatytos žetonų vertės. Kai lošiama 
mažesniu statymo lygiu, mygtukas MAX BET turi būti paspaudžiamas du kartus, norint žaisti pasirinktu 
lygiu. 

• „Laukinis“ („Wild“) 	simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Bonus Wheel“ 	funkciją. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Statymo lygis yra žetonų skaičius vienoje statymo linijoje. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. 
• Statymo linijos laimėjimas yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• Visi žetonų laimėjimai išmokami tik pagal statymo linijas, išskyrus atvejus, kai veikia „Bonus 

Wheel“ funkcija. 
 
„Griūtis“ („Avalanche“) funkcija 
• Vietoje sukimosi, simboliai sukrinta į būgnus. 
• Laiminti statymo linija pradės „Griūties“ („Avalanche“) funkciją. 
• Laiminčių kombinacijų simboliai sprogsta ir išnyksta, palikdami vietos antram „Griūties“ („Avalanche“) 

efektui, kurio metu gali sukristi dar daugiau laiminčių simbolių. 
• „Griūties“ („Avalanche“) funkcija tęsiasi iki tol, kol nebėra laimima. 
• „Griūties“ („Avalanche“) funkcijas laimėjimai pridedami prie bet kurios linijos laimėjimų. 
 
„Milžiniški“ („Colossal“) simboliai 
• Visi simboliai pagrindiniame žaidime ir Papildomų sukimų (Free Spins) metu taip pat pasirodo ir 

„Milžiniškų“ („Colossal“) simbolių versija, išskyrus „Laukinis“ („Wild“) simbolį pagrindiniame žaidime. 
„Milžiniškas“ („Colossal“) simbolis yra 2x2 arba 3x3 simbolių derinys. 

• „Milžiniškas“ („Colossal“) simboliai yra pilnai arba dalinai rodomi, priklausomai nuo to, kaip sustoja 
būgnas. 

• Simboliai laiminčiose kombinacijose sprogsta ir išnyksta, nepaisant to, kuri dalis to simbolio sudarė 
laiminčią kombinaciją. 

• Visi likusieji simboliai sukrinta į apačią, kad užpildytų tuščias vietas, taip palikdami vietos naujiems 
„Griūties“ („Avalanche“) simboliams. „Griūtis“ („Avalance“) tęsiasi iki kol nėra laimima. 

• „Griūties“ („Avalanche“) metu gali nukristi „Milžiniškas“ („Colossal“) simbolis. Kai nukrenta 
„Milžiniškas“ („Colossal“) simbolis, kitos tuščios vietos būna užpildomos įprastais simboliais. Vienu metu 
negali būti matomi du ar daugiau „Milžiniškas“ („Colossal“) simboliai. 

• Bet kuri „Milžiniškas“ („Colossal“) simbolio dalis, patenkanti į laiminčią statymo liniją, bus išmokama 
pagal laimėjimų lentelę. 

 
„Milžiniškas traiškymas“ („Colossal Crush“) funkcija 
• Po pirmosios „Griūties“ („Avalanche“), „Milžiniškas traiškymas“ („Colossal Crush“) funkcija gali būti 

aktyvuota tiek pagrindiniame žaidime, tiek Papildomų sukimų („Free Spins“) metu. 
• „Milžiniškas“ („Colossal“) simbolis visada turi turėti simbolius po savimi. 
• Kai naujas „Milžiniškas“ („Colossal“) simbolis nukrinta žemyn, tai gali sutraiškyti papildomą eilę 

simbolių, einančių po juo. 
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• Jeigu lieka tuščių vietų po „Milžiniškas“ („Colossal“) simboliu po praeito laimėjimo, šis simbolis nukrinta 
ir sutraiško visą eilę po savimi kitų einančių simbolių. Taip tęsiasi iki tol, kol „Milžiniškas“ („Colossal“) 
simbolis atsiduria pačioje apačioje arba kol nelieka jokių laisvų pozicijų po juo. 

• Kiekvieną kartą, kai „Milžiniškas“ („Colossal“) simbolis nukrinta žemyn ir sutraiško bent vieną simbolį, 
žaidėjui suteikiamas dauginamasis. 

• Kiekvienos eilės sutraiškytas simbolis padidina dauginamąjį per 1 skaičių, o didžiausias dauginamųjų 
skaičius x4. Dauginamasis pritaikomas kito laimėjimo apskaičiavimui ir vėl grįžta į x1. Tai reiškia, kad 
dauginamasis gali būti panaudojamas tik vieną kartą. 

 
„Bonus Rato“ („Bonus Wheel“) funkcija 
• „Bonus Rato“ („Bonus Wheel“) yra simbolių 3x3 blokas, kuris gali atsirasti tik ant 3 paskutinių būgnų tiek 

pagrindiniame žaidime, tiek Papildomų sukimų metu. Gali atsirasti pilnai arba dalinai matomas žaidimo 
lauke. 

• Kai baigiasi visi „Griūties“ („Avalanche“) sukimai ir yra apskaičiuojami jų laimėjimai, „Bonus 
Ratas“ („Bonus Wheel“) sustoja. Nuo šio rato gali būti laimėta: žetonų laimėjimai, Papildomi sukimai arba 
abu. 

• Žetonų laimėjimai ir Papildomi sukimai aktyviuose laukuose nuo „Bonus Ratas“ („Bonus Wheel“) bus 
lygūs eilių, kurias užims 3x3 simbolis, skaičiui. +1 prizas kiekvienai eilei. 

• Žetonų laimėjimas nuo „Bonus Ratas“ („Bonus Wheel“) yra 1, 2 arba 5 kartai padauginti iš statymo 
skaičiaus, su didžiausiu žetonų laimėjimu padaugintam 36 kartus iš statymo skaičiaus. 

• Kitaip nei įprasti simboliai, „Bonus Ratas“ („Bonus Wheel“) nedingsta po laimėjimo apskaičiavimo, kas 
reiškia, kad nebus naujų „Griūties“ („Avalanche“) sukimų po šio apskaičiavimo. 

• Prie papildomų „Milžiniškas traiškymas“ („Colossal Crush“) funkcijas dauginamųjų, žetonų laimėjimų 
vertė „Bonus Ratas“ („Bonus Wheel“) metu taip pat yra padauginama. Kaip bebūtų, dauginamasis negrįžta 
į pradinę padėtį, jei po to seka „Griūties“ („Avalanche“) sukimai, tad jei dauginamasis išauga vėl, 
dauginamasis nuo žetonų laimėjimų išauga taip pat. Kai baigiasi „Griūtis“ („Avalanche“), „Bonus 
Rato“ („Bonus Wheel“) žetonų laimėjimas yra apskaičiuojamas. 

• „Bonus Rato“ („Bonus Wheel“) laimėjimai yra pridedami prie bet kurios linijos laimėjimų. 
 
Papildomi sukimai („Free Spins“) 
• Yra 3 „Bonus Rato“ („Bonus Wheel“) laukai, kurie skiria 5 Papildomus sukimus kiekvienas. Laimėjimas 

nuo „Bonus Rato“ („Bonus Wheel“) pagrindiniame žaidime aktyvuoja 5, 10 arba daugiausiai 15 
Papildomų sukimų. 

• Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir žetonų verte, kaip ir to sukimo, kuris aktyvavo 
Papildomus sukimus. 

• Papildomų sukimų skaičius skiriamas pagal laimėjimų lentelę. 
• Papildomų sukimų metu „Laukinis“ („Wild“) simbolis gali būti „Milžiniškas Laukinis“ („Colossal Wild“) 

simbolis. 
• Jei „Milžiniškas Laukinis“ („Colossal Wild“) simbolis sudaro laimėjimą, jis išsiskiria į 1x1 

„Laukinis“ („Wild“) simbolius. 
• „Laukinis“ („Wild“) simboliai, kurie sudaro laimėjimą, susprogsta ir išnyksta. 
• „Laukinis“ („Wild“) simboliai, kurie nesudaro laimėjimo, lieka būgnuose ir yra kitos 

„Griūties“ („Avalanche“) dalis iki kol neatsiranda naujų laimėjimų. 
• „Bonus Rato“ („Bonus Wheel“) gali būti aktyvuotas daugiausiai 3 kartus Papildomų sukimų metu ir 

suteikti papildomus 25 Papildomus sukimus. 
• Galutinio laimėjimo laukas sudaro bet kokius laimėjimus, gautus Papildomų sukimų metu, pridėjus bet 

kokius laimėjimus nuo to sukimo, kuris aktyvavo Papildomus sukimus. 
• Papildomų sukimų laimėjimai yra pridedami prie bet kurios linijos laimėjimų. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
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• Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų meniu 
ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

 
Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,31%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	

	
	

* Laukinis („Wild“) simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus Bonus Rato („Bonus Wheel“) simbolius. 
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132. Juodasis Džekas su viena kortų kalade („Blackjack - Single Deck™“)	
 
Mažiausias statymas: 1,00 EUR 
Didžiausias statymas: 40,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 160,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
• Juodasis Džekas su viena kortų kalade žaidžiamas su viena ranka („hand“) ir viena įprastine kortų kalade, 

kuri yra permaišoma prieš kiekvieną žaidimo sukimą. 
• Žaidimo tikslas – surinkti daugiau taškų nei krupjė, tačiau neviršyti 21. 
• Skaičių kortos nuo 2 iki 10, skaičiuojamos atitinkamai pagal skaičius nurodytus ant kortos, tūzai 

skaičiuojasi kaip 1 arba 11 taškų, o karaliai, damos ir valetai skaičiuojasi kaip 10 taškų. 
• Krupjė turi likti su turima kortų kombinacija („stand“) jei turi 17 taškų kietąją ranką („hard hand“), tačiau 

turi prašyti dar vienos kortos jei turi 17 taškų minkštąją ranką („soft hand“). 
• Minkštoji ranka („soft hand“) yra kortų kombinacija turinti tūzą, kuris gali būti skaičiuojamas kaip 1 arba 

11 taškų nepralošiant. 
• Kietoji ranka („hard hand“) yra kortų kombinacija be tūzo arba turint tūzą kai jo vertė yra 1 taškas. 
• Kortos permaišomos kiekvieną žaidimo sukimą. 
• Žemiausi ir aukščiausi statymai yra parodomi „MIN/MAX“ stalo sekcijoje. 
• Jeigu jūsų kortų vertė yra arčiau 21 neviršijant nei krupjė, jūs laimite. 
• Jūsų ranka („hand“) automatiškai lieka su turima korta („stand“), kai surenkate 21 tašką. 
• Jei surenkate 22 taškus ar daugiau pralaimite („busted“) nepriklausomai nuo krupjė surinkto taškų kiekio. 
• Jeigu krupjė kortų vertė yra arčiau 21 neviršijant šios sumos, jūs pralaimite. 
• Rankos („hands“) surinkusios tokį patį taškų kiekį yra išstumiamos („push“), žaidėjų pradiniai statymai 

jiems grąžinami. 
 
Juodasis Džekas („Blackjack“) 
• Jeigu rankos („hand“) pirmųjų dviejų kortų suma lygi 21, tai laikomas Juoduoju Džeku („Blackjack“). 
• Lošėjui laimėjimas yra išmokamas santykiu 3:2. 
• Juodasis Džekas („Blackjack“) visada laimi prieš bet kurį kitą žaidėją surinkusį 21 tašką. 
 
Draudimas (Insurance) 
• Jei pirmoji krupjė korta yra tūzas galite nusipirkti draudimą („insurance“). 
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• Draudimas („insurance“) kainuoja pusę statymo sumos, jei krupjė laimi Juodąjį Džeką („Blackjack“) 
laimėjimas išmokamas santykiu 2:1. 

• Jei krupjė nesurenka Juodojo Džeko („Blackjack“) draudimo („insurance“) statymas prarandamas. 
 

	
Lygūs pinigai („even money“) 
• Jeigu surenkate Juodąjį Džeką („Blackjack“) ir matote, kad krupjė pirmoji korta rodanti kortos vertę yra 

tūzas galite pasiimti pinigus proporcingai. 
• Lygūs pinigai laimėjimą išmoka 1:1. 
 

	
Išskyrimas („split“) 
• Jei pirmosios jūsų gautos kortos yra tokios pačios vertės jas galite išskirti ir lošti kaip dvejomis atskiromis 

rankomis („hands“). 
• Tik vienas rankų („hand“) išskyrimas yra leidžiamas per žaidimą. 
• Išskyrimas padvigubina jūsų statymą, jūs žaidžiate abejomis rankomis („hands“) vieną po kitos. 
• Jeigu išskiriate du tūzus gausite tik po vieną kortą, ištrauktą iš kaladės vieną po kitos abejoms rankoms 

(„hands“). 
• Visoms išskirtoms rankoms („split hands“) išskyrus jei išskirtos kortos buvo tūzai kortas traukti toliau (hit) 

galite be apribojimų. 
• Išskirtoje rankoje („split hand“) tūzas ir bet kokia korta turinti 10 taškų vertę bus skaičiuojama kaip 21 

taškų surinkimas, tačiau ne kaip Juodasis Džekas („Blackjack“). 
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Dvigubinimas („double down“) 
• Galite dvigubinti savo statymą jeigu jūsų pradinių kortų suma (išskyrus išskirtas kortas) lygi 10 arba 11 

taškų. 
• Dvigubas („double“) statymas yra lygus pradiniam statymui. 
• Po statymo dvigubinimo („double“) jums išduodama papildoma korta, tačiau po to jūsų žaidimas („hand“) 

automatiškai lieka su turima korta („stand“). 
 

Mygtukai bei simboliai 

 

Atlikti statymą 

Norint atlikti statymą, paspauskite žetono mygtuką. 

Spausti žetoną, norint statymą padidinti pasirinktos žetono 
vertės suma. 

 

Išvalyti 

Spausti, norint panaikinti statymą. 

 

Dvigubinimas 

Spausti, norint padvigubinti statymą. 

 

Kortų dalijimas 

Spausti, norint pradėti žaidimo sukimą. 

Jūs ir krupjė gausite po 2 kortas. Pirmoji krupjė korta bus 
atversta, antroji užversta. Krupjė patikrina antrosios kortos 
vertę, jei pirmoji korta turi 10 taškų vertę (valetas, 
karalienė arba karalius). 

 

Atsisakyti 

Spausti, norint atsisakyti „išskyrimo“, „draudimo“ arba 
„lygių pinigų“. 

 

Patvirtinti 

Spausti, norint patvirtinti „išskyrimą“, „draudimą“ arba 
„lygius pinigus“. 
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Sustoti 

Spausti, nenorint gauti papildomų kortų ir žaisti savo 
„rankomis“. Kai jūsų „ranka“ sustoja, atskleidžiami taškai. 

 

Prašyti kortos 

Spausti, norit gauti papildomą kortą. 

 

Naujas statymas 

Spausti, norint pradėti naują statymą. 

 

Pakartotinas statymas 

Spausti, norint pastatyti tą patį statymą kaip ir praeitame 
žaidime. 

 

Greitas dalijimas 

Spausti, norint atlikti greitą dalijimą. 

 
Grąža žaidėjui: 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 99,59%. 
 
Laimėjimų lentelė 

	
	

133. Juodasis Džekas („Blackjack“)	
 
Mažiausias statymas: 1,00 EUR 
Didžiausias statymas: 500,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 12.000,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
• Juodasis Džekas („Blackjack“) žaidžiamas su 3 kortų dalinimo dėžėmis, 6 kortų kaladėmis, kurias sudaro 

52 kortos (džokerio kortos yra išimamos). 
• Žaidimo tikslas – surinkti daugiau taškų nei krupjė, tačiau neviršyti 21. 
• Skaičių kortos nuo 2 iki 10, skaičiuojamos atitinkamai pagal skaičius nurodytus ant kortos, tūzai 

skaičiuojasi kaip 1 arba 11 taškų, o karaliai, damos ir valetai skaičiuojasi kaip 10 taškų. 
• Kortų rūšys (širdys, būgnai, vynai ir kryžiai) reikšmės neturi. 
• Žaidimas vyksta prieš kompiuterinį krupjė. Krupjė suteikiamos dvi kortos, žaidėjai taip pat gauna po dvi 

kortas. 
• Žaidėjų kortos išdėstomos kortos vertę nurodančia puse į viršų, tuo tarpu tik pirmoji krupjė korta yra 

padedama vertę nurodančia puse į viršų. 
• Kiekvienas žaidėjas sprendžia ar traukti kortas toliau („hit“), dvigubinti („double“), išskirti („split“), ar 

likti su turima korta („stand“). 
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• Priklausomai nuo jūsų ir krupjė kortų, jūs papildomai galite turėti galimybę išskirti („split“), pasiimti 
lygius pinigus („take even money“) arba pasinaudoti draudimu („insurance“). 

• Jei nuspręsite prašyti naujos kortos („hit“), dvigubinti („double), arba išskirti („split“) sekanti korta arba 
kortos skaičiuojamos pagal skirtingus pasirinkimus. 

• Kai nusprendžiate likti su turima korta („stand“) arba surenkate daugiau nei 21 tašką („hand bust“) 
sekančios kortos yra išdalinamos kitam žaidėjui arba krupjė, priklausomai nuo to su kuo žaidžiate. 

• Žaidimo sukimas užbaigiamas kai krupjė surenka 21 tašką. 
• Kortos yra permaišomos kiekvieną žaidimo sukimą. 
• Žemiausi ir aukščiausi statymai yra parodomi „MIN/MAX“ stalo sekcijoje. 
• Jeigu jūsų kortų vertė yra arčiau 21 nei krupjė bei neviršijate šio skaičiaus, jūs laimite. 
• Jeigu krupjė kortų vertė yra arčiau 21 neviršijant šios sumos, jūs pralaimite. 
• Surinkus 17 taškų krupjė privalo sustoti, surinkus 16 taškų privalo ištraukti dar vieną kortą. 
• Rankos („hands“) surinkusios tokį patį taškų kiekį yra išstumiamos („push“), žaidėjų pradiniai statymai 

jiems grąžinami. 
• Jei surenkate 22 taškus ar daugiau, pralaimite („busted“) nepriklausomai nuo krupjė surinkto taškų kiekio. 
• Jūsų ranka („hand“) automatiškai lieka su turima korta („stand“), kai surenkate 21 tašką. 
 
Juodasis Džekas („Blackjack“) 
• Jeigu gaunate 10 taškų vertą kortą, tai yra, karalių, damą arba valetą bei tūzą, tai laikoma Juoduoju Džeku 

(„Blackjack“). 
• Lošėjui laimėjimas yra išmokamas santykiu 3:2. 
• Juodasis Džekas („Blackjack“) visada laimi prieš bet kurį kitą žaidėją surinkusį 21 tašką. 
 
Draudimas („Insurance“) 
• Jei pirmoji krupjė korta yra tūzas galite nusipirkti draudimą („insurance“). 
• Draudimas („insurance“) kainuoja pusę statymo sumos, jei krupjė laimi Juodąjį Džeką („Blackjack“) 

laimėjimas išmokamas santykiu 2:1. 
• Jei krupjė nesurenka Juodojo Džeko („Blackjack“), draudimo („insurance“) statymas prarandamas. 
 

 
 
Lygūs pinigai („even money“) 
• Jeigu surenkate Juodąjį Džeką („Blackjack“) ir matote, kad krupjė pirmoji korta, rodanti kortos vertę, yra 

tūzas, galite pasiimti pinigus proporcingai. 
• Lygūs pinigai laimėjimą išmoka 1:1. 
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Išskyrimas („split“) 
• Jei pirmosios jūsų gautos kortos yra tokios pačios vertės, jas galite išskirti ir lošti kaip dvejomis atskiromis 

rankomis („hands“). 
• Tik vienas rankų („hand“) išskyrimas yra leidžiamas per žaidimą. 
• Išskyrimas padvigubina jūsų statymą, jūs žaidžiate abejomis rankomis („hands“) vieną po kitos. 
• Jeigu išskiriate du tūzus gausite tik po vieną kortą, ištrauktą iš kaladės vieną po kitos abejoms rankoms 

(„hands“). 
• Visoms išskirtoms rankoms („split hands“) išskyrus jei išskirtos kortos buvo tūzai kortas traukti toliau 

(„hit“) galite be apribojimų. 
• Išskirtoje rankoje („split hand“) tūzas ir bet kokia korta turinti 10 taškų vertę bus skaičiuojama kaip 21 

taškų surinkimas, tačiau ne kaip Juodasis Džekas („Blackjack“). 
 

	
Dvigubinimas („double“) 
• Žaidėjas gavęs pirmąsias dvi kortas gali dvigubinti savo statymą (statymo dvigubinti negalima tik po kortų 

išskirimo („split“), jeigu išskiriami du tūzai). 
• Dvigubas („double“) statymas yra lygus pradiniam statymui. 
• Po statymo dvigubinimo („double“) jums išduodama papildoma korta, tačiau po to jūsų žaidimas („hand“) 

automatiškai lieka su turima korta („stand“). 
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Žaidimo funkcijos: 
Žemiau esanti lentelė suteikia skirtingų mygtukų, kuriuos galima rasti žaidime, sąrašą bei jų funkcijas. 
 

Mygtukai bei funkcijos 

 

Norint padėti statymą pasirinkite žetoną („chip“) ir 
paspauskite lošimų stačiakampio laukelį. Kiekvienas 
laukelio paspaudmas prideda papildomą vieno žetono vertę 
prie einamojo statymo. 

 

Išvalyti 

Spausti, norint išvalyti visus prieš tai buvusius statymus. 

 

Anuliuokite 

Spausti, norint anuliuoti paskutinį statymą. 

 

Dvigubinimas 

Spausti, norint padvigubinti savo statymą ir gauti 
papildomą kortą. 

 

Išskyrimas 

Spausti, norint išskirstyti savo kortas į dvi rankas ir 
padvigubinti jūsų pradinį statymą. 

 

Kortų dalijimas 

Spausti, norint pradėti žaidimo sukimą 

Jūs ir krupjė gausite po 2 kortas. Pirmoji krupjė korta bus 
atversta, antroji užversta. Krupjė patikrina antrosios kortos 
vertę, jei pirmoji korta turi 10 taškų vertę (valetas, 
karalienė arba karalius) 

 

Atsisakyti 

Spausti, norint atsisakyti draudimo arba lygių pinigų. 
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Atsisakyti visko 

Spausti, norint atsisakyti draudimo arba lygių pinigų 
visoms rankoms vienu metu. 

 

Patvirtinti 

Spausti, norint patvirtinti draudimą arba lygius pinigus. 

 

Patvirtinti viską 

Spausti, norint patvirtinti draudimą arba lygius pinigus 
visoms rankoms vienu metu. 

 

Sustoti 

Spausti, nenorint gauti papildomų kortų ir žaisti savo 
rankomis. Kai jūsų ranka sustoja, atskleidžiami taškai. 

 

Prašyti kortos 

Spausti, norit gauti papildomą kortą. 

 

Naujas statymas 

Spausti, norint pradėti naują statymą. 

 

Pakartotinas statymas 

Spausti, norint pastatyti tą patį statymą kaip ir praeitame 
žaidime. 

	

	

Jeigu matote rodykles esančias prie žetonų, rodančias į 
kairę arba į dešinę, spauskite jas norint pamatyti daugiau 
žetonų vertės pasirinkimų. Taip pat, pamatyti papildomas 
žetonų vertes galite slinkdami su kompiuterio pele. 

 
Grąža žaidėjui: 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui (apskaičiuota kaip bendras laimėjimas/bendras statymas su optimalia 
strategija) yra 99.59%. 
 
Laimėjimų lentelė 

 
 
* Result – rezultatas; Pays – išmoka. 
 

134. Kraujasiurbiai („Bloodsuckers“) 
 
Mažiausias statymas: 0,25 EUR 
Didžiausias statymas: 50,00 EUR 
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Didžiausias laimėjimas: 50730,00 EUR 
 
Žaidimo eiga 
Šis žaidimas turi 5 būgnus, 3 eiles ir 25 statymų linijas, visa tai sukurta gotikiniame fone ir vampyrinės 
animacijos suteikia ypatingą žaidimo nuotaiką, kuri įtraukia savo kerais, neleidžiančiais medžioklei baigtis be 
teigiamo rezultato. 
 
Žaidimo laukas 
Rodyklės dešinėje ir kairėje padidina arba sumažina statymo lygį arba, paprasčiau tariant, žetonų skaičių, kuris 
statomas ant vienos statymų linijos. Statymui padidinti arba, atvirkščiai, sumažinti žaidėjas turi patraukti po 
rodyklėmis matomą slankiklį. 
 
• Rubininis „Spin“ mygtukas reiškia žaidimo pradžią su atitinkamai pastatytu statymu ir žetonų verte. 
• „Max Bet“ suteikia galimybę nustatyti patį aukščiausią statymo lygį su esama žetonų verte. 
• „Coin value“ rodyklytės sumažina arba padidina žetonų vertę vienu vertės lygiu. 

• „Wild“ 	simbolis gali pasirodyti bet kuriame pagrindinio žaidimo būgne, Papildomų sukimų 

metu, ir jis gali pakeisti visus, išskyrus „Scatter“ 	ir premijinius simbolius. Didžiausią 
laimėjimų kombinaciją statymų linijoje, remiantis laimėjimų lentele, suteikia kitų simbolių pakeitimas 
„Wild“ simboliais. 

 
Papildomi sukimai 
• Šiame žaidime yra galimybė gauti Papildomų sukimų, kuriuos užtikrina „Scatter“ simbolis. Šį simbolį 

žaidėjas gali gauti išsukdamas mažiausiai tris „Scatter“ 	simbolius bet kurioje pagrindinio 
žaidimo juostoje. Tai suteikia 10 Papildomų sukimų. Jei per šiuos sukimus vėl gauni „Scatter“ simbolių 
eilę, skiriami dar papildomi sukimai.  

• „Scatter“ laimėjimų dydis atitinka laimėjimų lentelės vertę, padaugintą iš statymo lygio. Žaidime numatyta 
išmokėti didesnį „Scatter“ laimėjimą. 

• Papildomi sukimai sumuojami ir jų metu visi „Scatter“ laimėjimai dauginami iš 3. Papildomų sukimų 
pabaigoje gautas laimėjimas pridedamas prie rezultato, buvusio prieš tai. Kai sukimai sužaisti, žaidimas 
grįžta į tą sukimą, kuriame sukimai buvo laimėti. 

 
Bonus žaidimas 

• 3 ar daugiau „Bonus“ 	simboliai, atsiradę bet kurioje aktyvioje statymo linijoje būgnuose iš 
kairės į dešinę, aktyvuoja Bonus žaidimą. 

• Bonus žaidimo metu žaidėjas turi rinktis iš atsiradusių karstų ir nužudyti juose esančius vampyrus. Už 
kiekviena pribaigtą vampyrą yra laimima žetonų. Bonus žaidimas baigiasi, kai iš pasirinkto karsto 
išskrenda šikšnosparniai. Tik vienas Bonus žaidimas žaidžiamas vieno sukimo metu. 

• Paprastai laimėjimas žetonais yra vienodo dydžio su laimėjimų lentelėje nurodyta verte, kuri dauginama iš 
statymo lygio. Statymo lygiu vadinamas žetonų skaičius, už kurį paprastai pastatomas vienas statymas 
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vienoje linijoje. Išmokamas tik didžiausias statymo linijos laimėjimas. Statymų linijų laimėjimai, gauti 
vienu metu, skaičiuojami kartu. 

• „Bonus“ laimėjimų dydis yra nurodytas laimėjimų lentelėje, ir jis yra dauginamas iš statymo lygio. Bonus 
žaidimo pabaigoje visi laimėjimai gauti jo metu yra pridedami prie to sukimo, kuris juos aktyvavo, 
laimėjimų. Didžiausias įmanomas laimėjimas Bonus žaidime yra 20320 žetonų. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė žaidimo grąža žaidėjui yra 98%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

 
 

135. Kraujasiurbiai 2 („Bloodsuckers2“) 
 
Mažiausias statymas: 0,25 EUR 
Didžiausias statymas: 250,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 300000,00 EUR 
 
Šis žaidimas turi 5 būgnus, 3 eiles ir 25 statymų linijas, visa tai sukurta gotikiniame fone ir vampyrinės 
animacijos suteikia ypatingą žaidimo nuotaiką, kuri įtraukia savo kerais, neleidžiančiais medžioklei baigtis be 
teigiamo rezultato. 
 
Žaidimo laukas 
Žaidėjas įsijaučia į vampyrės, kuri leidžiasi į ilgą kelią siekdama keršto už savo protėvių mirtį ir atgauti jai 
priklausančias brangenybes, vaidmenį. Merginos arbaletas padeda žaidime gauti įvairių premijų ir režimų, kad 
žaidimo eiga galėtų pirmyn plėtotis greičiau. Dėl detalios grafikos viskas atrodo dar realiau, kad iki galo būtų 
galima pajusti žaidimo džiaugsmą. 
 
Žaidėjų patogumui yra sukurti keli įrankiai: 
• Rodyklės dešinėje ir kairėje padidina arba sumažina statymo lygį arba, paprasčiau tariant, žetonų skaičių, 

kuris statomas ant vienos statymų linijos. Statymui padidinti arba, atvirkščiai, sumažinti žaidėjas turi 
patraukti po rodyklėmis matomą slankiklį. 

• Rubininis „Spin“ mygtukas reiškia žaidimo pradžią su atitinkamai pastatytu statymu ir žetonų verte. 
• „Max Bet“ suteikia galimybę nustatyti patį aukščiausią statymo lygį su esamos žetonų verte. 
• „Coin value“ rodyklytės sumažina arba padidina žetonų vertę vienu vertės lygiu. 

• „Wild“ 	simbolis gali pasirodyti bet kuriame pagrindinio žaidimo būgne, taip pat papildomų 

sukimų metu, ir jis gali pakeisti visus, išskyrus „Scatter“ 	ir premijinius simbolius. Didžiausią 
laimėjimų kombinaciją statymų linijoje, remiantis laimėjimų lentele, suteikia kitų simbolių pakeitimas 
„Wild“ simboliais.  
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Papildomi sukimai 
• Šiame žaidime yra galimybė gauti Papildomų sukimų, kuriuos užtikrina „Blood Rose“ simbolis. Šį simbolį 

žaidėjas gali gauti išsukdamas mažiausiai tris „Scatter“ simbolius bet kurioje pagrindinio žaidimo būgne. 
Tai suteikia 10 Papildomų sukimų. Jei per šiuos sukimus vėl gauni „Scatter“ simbolių eilę, skiriami dar 
papildomi sukimai. 

• Jei susuksi bent du „Scatter“ simbolius pagrindiniame žaidime ir per „Blood Rose“ Papildomus sukimus, 
galimas ir žetoninis laimėjimas. „Scatter“ laimėjimų dydis atitinka laimėjimų lentelės vertę, padaugintą iš 
statymo lygio. Žaidime numatyta išmokėti didesnį „Scatter“ laimėjimą. Papildomi sukimai sumuojami ir jų 
metu visi „Scatter“ laimėjimai dauginami iš 3. 

• Papildomų sukimų pabaigoje gautas laimėjimas pridedamas prie rezultato, buvusio prieš tai. Kai sukimai 
sužaisti, žaidimas grįžta į tą sukimą, kuriame sukimai buvo laimėti. 

 
Paslėptos brangenybės ir premijos 

• Aktyvavus tris ar daugiau premijinių simbolių , atsiranda galimybė žaisti paslėptų brangenybių 
žaidimą. Jei išsukami keturi simboliai, tada laimėjimas bus padvigubintas, o jei sutampa penki simboliai, 
tada laimėjimas didėja tris kartus. Šis premijinis žaidimas yra kaip brangenybių medžioklė, kurioje 
žaidėjas atidaro paties pasirinktas skrynias, kuriose galima rasti ne tik įvairių turtų, bet ir demonų, kurių 
reikia vengti. 

 
Premijiniai šūviai ir „Scatter“ šūviai 
• Tai yra du režimai, kurie žaidime gali būti suaktyvinti atsitiktinumo principu. Jei ant būgnų išsukami du 

„Scatter“ simboliai, aktyvuojamas „Scatter“ šūvio režimas. Taip pat šio režimo metu skiriamas trečias 
„Scatter“ simbolis, kuris žaidėjui skiria 10 „Blood Rose“ sukimų. 

• Papildomo šūvio režime ant pirmų trijų būgnų rodomas dar vienas papildomas premijinis simbolis, 
uždengiantis būgnus. Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš 
kairės į dešinę. Paprastai laimėjimas žetonais yra vienodo dydžio su laimėjimų lentelėje nurodyta verte, 
kuri dauginama iš statymo lygio. Statymo lygiu vadinamas žetonų skaičius, už kurį paprastai pastatomas 
vienas statymas vienoje linijoje. Išmokamas tik didžiausias statymo linijos laimėjimas. Statymų linijų 
laimėjimai, gauti vienu metu, skaičiuojami kartu. 

• „Scatter“ laimėjimų dydis yra nurodytas laimėjimų lentelėje, ir jis yra dauginamas iš statymo lygio, o 
išmokamas vienas didžiausias „Scatter“ laimėjimas. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė žaidimo grąža žaidėjui yra 96.94% 
 
Laimėjimų lentelė 
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136. Drugelių būrys („Butterfly Staxx“)	
	

Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 400,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 480000,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
Žaidimas „Drugelių būrys“ („Butterfly Staxx“) yra 5 būgnų, 4 eilių, 40 linijų (fiksuotų) lošimas, turintis šias 
funkcijas: „Laukinis pakeitimas“ („Wild substitutions“), Persukimai („Re-Spins“) ir „Drugelio 
sukimai“ („Butterfly Spins“). 
 
• Lošimas lošiamas su fiksuotomis 40 statymų linijomis, 1-10 statymų lygiuose (20 žetonų viename statymo 

lygyje) ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
• Statymo lygis nustatomas „LEVEL / LYGIS“ pasirinkimo laukelyje. 
• Statymo lygis yra žetonų skaičius 2 statymo linijose. 
• Žetonų vertė nustatoma „COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ“ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
• „DIDŽIAUSIAS STATYMAS“ („MAX BET“) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio ir nustatytos 

žetonų vertės. Kai lošiama mažesniu statymo lygiu, mygtukas „MAX BET“ turi būti paspaudžiamas du 
kartus, norint žaisti pasirinktu lygiu. 

• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• Visi žetonų laimėjimai išmokami tik pagal statymo linijas. 
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„Laukinis“ („Wild“) simbolis 

• „Laukinis“ („Wild“) 	simboliai gali pasirodyti bet kur būgnuose pagrindiniame žaidime ir 
persukimu („Re-Spins“) metu ir jie pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus „Išsklaidyti“ („Scatter“) 

	simbolius. 
• „Laukinis“ („Wild“) simbolio pakeitimai išmoka didžiausia įmanomą laimėjimų kombinaciją ant statymo 

linijų pagal laimėjimų lentelę. 
 
Persukimai („Re-Spins“) 
• Bet kuriuo metu, kai visą būgną užima sulipusių drugelių simboliai, Persukimai („Re-Spins“) aktyvuojasi. 
• Visi drugelių simboliai skrenda į kairiausią poziciją toje pačioje eilėje, kur dar nėra drugelio simbolio ir 

išlieka būgnuose iki Persukimų („Re-Spins“) pabaigos. 
• Prieš prasidedant persukimams, bet kurios linijos laimėjimai iš to sukimo, kuris aktyvavo persukimus, yra 

išmokami. 
• Visi drugelių simboliai atsiradę matomose pozicijose persukimo metu, suskrenda į kairiausią poziciją toje 

pačioje eilėje, kur dar nėra drugelio simbolio, ir skiria papildomą persukimą ir išlieka būgnuose iki 
persukimų pabaigos. 

• Drugelio simboliai, atsiradę už drugelio simbolių, nesiskaito kaip matomi. 
• Kai nebeatsiranda naujų matomų drugelio simbolių ant būgnų persukimo metu, persukimai baigiasi ir bet 

kurios linijos laimėjimai yra išmokami. 
• Bet kurie persukimų laimėjimai yra pridedami prie bet kurių laimėjimų nuo pradinio sukimo. 
• Drugelio sukimai ir persukimai negali būti aktyvuoti tuo pat metu. 
 
„Drugelio sukimai“ („Butterfly Spins“) 
• 3 ar daugiau „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai, atsirandantys bet kur būgnuose pagrindiniame žaidime, 

aktyvuoja Drugelio sukimus. 
o 3 „Scatters“ = 5 „Butterfly Spins“ 
o 4 „Scatters“ = 6 „Butterfly Spins“ 
o 5 „Scatters“ = 7 „Butterfly Spins“ 

• Drugelio sukimų metu tik „Kokono“ („Cocoon“) simboliai gali atsirast ant būgnų. 
• „Kokono“ („Cocoon“) simboliai gali būt neveiksnūs arba aktyvūs. Aktyvūs simboliai atsiranda matomose 

būgno pozicijose ir pavirsta į Drugelio („Butterly“) simbolius. 
• Visi drugelių simboliai skrenda į kairiausią poziciją toje pačioje eilėje, kur dar nėra drugelio simbolio , visi 

linijos laimėjimai yra pridedami prie galutinio laimėjimo ir visi Drugelio simboliai išlieka būgnuose iki kol 
pasibaigia Drugelio sukimai. 

• Papildomai drugelio sukimai negali būti laimėti drugelio sukimų metų. 
• Drugelio sukimai yra lošiami tuo pačiu statymu lygiu ir žetonų verte, kaip ir to sukimo, kuris juos 

aktyvavo. 
• Drugelio sukimų pabaigoje, visi laimėjimai nuo drugelio sukimų yra pridedami prie to sukimo, kuris juos 

aktyvavo, laimėjimų. 
• Drugelio sukimų pabaigoje, žaidimas sugrįžta į tą sukimą, kuris juos aktyvavo. 
• Drugelio sukimai ir persukimai negali būti aktyvuoti tuo pat metu. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
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Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų meniu 
ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

 
Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 

 

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. 

 

 

Spausti, norint sugrįžti į žaidimą 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,80%. 
 
Laimėjimų lentelė 

	

	
	

137. Mėgdžiok ir paliesk („Copy Cats™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,25 EUR 
Didžiausias statymas: 250,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1000,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
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„Mėgdžiok ir paliesk“ („Copy Cats™“) yra 5 būgnų, 25 linijų (fiksuotų) lošimas, kuriame yra Papildomi 
sukimai („Free Spins“), „Bonus simboliai“ („Bonus symbols“), „Laukiniai pakeitimai“ („Wild substitutions“), 
„Sukrauti simboliai“ („Stacked symbols“), „Sukrauti laukiniai“ („Stacked Wilds“) ir „Mėgdžiotojų“ („Copy 
Cats“) funkcija. 
• Lošimas lošiamas su 25 statymo linijomis (fiksuotomis), 1-10 statymo lygiu ir skirtingomis žetonų 

vertėmis. 
• ŽETONAI („COINS / ŽETONAI“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
• Lošimo lygis yra lygus skaičiui žetonų pastatytų vienoje statymo linijoje. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus laimėjimui, parodytam Laimėjimų lentelėje („Paytable“) ir 

padaugintam iš lošimo lygio. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas. 
• Statymo linijos laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki dešiniausiai 

esančio būgno. 
• Vienu metu įvykstantys laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• Visi žetonų laimėjimai išmokami tik ant statymo linijų. 
• „Mėgdžiotojų“ („Copy Cats“) funkcijas laimėjimai yra pridedami prie likučio. 
 
„Mėgdžiotojų“ funkcija („Copy Cats Feature“) 

• Lošime yra keturi skirtingi kačių simbolių tipai: raudona katė , rožinė katė , mėlyna katė 

 ir geltona katė . Geltona katė atitinka „Laukinio“ („Wild“) simbolį. 
• Pilnas rinkinys kačių simbolių arba „Sukrautas laukinis“ („Stacked Wild“), uždengiantis visas pozicijas ant 

1 būgno, pagrindiniame žaidime, aktyvuoja „Mėgdžiotojų“ funkciją. „Sukrautas simbolis“ („Stacked 
symbol“) yra simbolis, kuris uždengia 3 pozicijas ant būgnų. 

• „Mėgdžiotojų“ funkcijaje visi kačių simboliai, atsirandantys tik ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų, virsta į tą patį katės 
simbolį, kuris aktyvavo funkciją. 

• Kito sukimo pradžioje visi kačių simboliai sugrįžta į originalią būseną. 
 
„Papildomi sukimai“ („Free Spins“) 
• 3 „Bonus“ simboliai , atsirandantys ant būgnų 1, 3 ir 5, pagrindiniame žaidime, aktyvuoja 10 Papildomų 

sukimų. 
• 3 „Bonus“ simboliai = 10 Papildomų sukimų. 
• Papildomi sukimai yra lošiami tame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia žetonų verte, kaip sukimas, 

kuriame buvo aktyvuoti Papildomi sukimai. 
• Laimėtas Papildomų sukimų skaičius yra nustatomas pagal „Laimėjimų lentelę“ („Paytable“). 
• 3 „Bonus“ simboliai, atsirandantys ant būgnų 1, 3 ir 5, Papildomuose sukimuose, aktyvuoja 10 Papildomų 

sukimų. 
• Papildomuose sukimuose nėra kačių simbolių ant 1 būgno, išskyrus geltoną katę („Laukinio“ simbolį). 
• Papildomi sukimai gali būti laimimi per Papildomus sukimus. 
• Į galutinį laimėjimų fondą įeina visi laimėjimai, gauti per Papildomus sukimus, pridedant kitus laimėjimus 

iš sukimo, kuriame buvo aktyvuoti Papildomi sukimai. 
• Papildomi sukimai yra pridedami prie bet kurių statymo linijų laimėjimų. 
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„Laukinis“ simbolis („Wild”)  
• „Pilnai sukrautas laukinio” simbolis („Stacked Wild“) dengiantis visas pozicijas ant 1 būgno 

Papildomuose sukimuose, aktyvuoja „Mėgdžiotojų“ funkciją, paversdamas visus kačių simbolių į 
„Laukinio“ simbolius. „Sukrauto laukinio“ simbolis yra „Laukinio“ simbolis, kuris dengia 3 pozicijas ant 
būgno. 

• Visi kačių simboliai sugrįžta į originalią būseną kito sukimo pradžioje. 
• „Laukinio“ simbolio pakeitimas išmoka didžiausią įmanomą laimėjimo kombinaciją ant statymo linijos, 

atsižvelgiant į „Laimėjimų lentelę“. 
• „Laukinio“ simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus „Bonus“ simbolį. 
 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.76 % 
 
Laimėjimų lentelė: 

	

	
 

138. Apakink mane („Dazzle Me“) 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 152000,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
Žaidimas „Apakink mane“ („Dazzle Me“) yra 5 būgnų lošimas su akinančiom 76 statymų linijom, turintis šias 
funkcijas: Apakinančiai Laukiniai Būgnai („Dazzling Wild Reels“), Papildomi Sukimai ir Sujungti Būgnai 
(„Linked Reels“). 
• Lošimas lošiamas su fiksuotomis 76 statymų linijomis, 1-10 statymų lygiuose (20 žetonų viename statymo 

lygyje) ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
• Statymo lygis nustatomas „LEVEL / LYGIS“ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonų vertė nustatoma „COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ“ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
• Kai lošiama didžiausiu statymo lygiu, „DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET)“ yra lošiamas iš 

didžiausio kiekio statymų linijų ir nustatytos žetonų vertės. Kai lošiama mažesniu statymo lygiu, mygtukas 
MAX BET turi būti paspaudžiamas du kartus, norint žaisti pasirinktu lygiu. 

• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
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• Simbolio laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam iš 
statymų lygio. 

• Statymo lygis yra žetonų skaičius vienoje statymo linijoje. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• Visi žetonų laimėjimai išmokami tik pagal statymo linijas. 
 
Apakinančiai Laukiniai Būgnai („Dazzling Wild Reels“) funkcija 
• „Dazzling Wild Reels“ atsitiktinai atsiranda pagrindinio žaidimo metu, kaip persidengiantis būgnas su 

„Laukinis“ („Wild“) 	simboliais. 
• 1-5 būgnai gali pavirsti „Dazzling Wild Reels“. 
• „Laukinis: („Wild“) simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus Papildomų Sukimų („Free Spins“) 

 simbolius. 
 
Papildomi Sukimai 
• Papildomų sukimų simbolis yra „Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolis. 
• 3 ar daugiau Papildomų sukimų simboliai, atsirandantys bet kur būgnuose pagrindiniame žaidime, 

aktyvuoja Papildomus sukimus. 
• 3 Papildomų sukimų simboliai = 8 Papildomi sukimai. 
• 4 Papildomų sukimų simboliai = 12 Papildomų sukimų 
• 5 Papildomų sukimų simboliai = 16 Papildomų sukimų. 
• Papildomų sukimų laimėjimai yra pridedami prie bet kurių statymo linijų laimėjimų. 
• Pasibaigus Papildomiems sukimams, žaidimas sugrįžta į tą sukimą, kuris aktyvavo Papildomus sukimus. 
• Papildomi sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir ta pačia žetonų verte kaip ir to sukimo, kuris 

aktyvavo Papildomus sukimus. 
• Papildomai Papildomi sukimai negali būti laimėti Papildomų sukimų metu. 
 
Sujungtų būgnų („Linked Reels“) funkcija 
• Linked Reels: funkcija atsiranda tik Papildomų sukimų metu. 
• Kiekvieno sukimo pradžioje, identiški sujungti būtinai atsiranda vienas šalia kito 1-4 būgnuose. 
• Dešinysis būgnas yra kairiojo būgno kopija, kas reiškia, kad 1 būgnas būna sujungtas su 2 ir/arba 3 būgnas 

sujungtas su 4. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu statymo 
lygiu ir žetonų verte (taip pat galima spausti tarpo 
klavišą). 
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Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 

 

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint peržiūrėti 
laimėjimų lentelės puslapius. 

 
Spausti, norint sugrįžti į pagrindinį žaidimą. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų meniu ir 
pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba nustatyti 
garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,90%. 
 
Laimėjimų lentelė 

	
	
3 Papildomų sukimų („Free Spins“) simboliai = 8 papildomi sukimai; 
4 Papildomų sukimų („Free Spins“) simboliai = 12 papildomų sukimų; 
5 Papildomų sukimų („Free Spins“) simboliai = 16 papildomų sukimų. 
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139. Miręs ar gyvas („Dead or Alive“) 
 
Mažiausias statymas: 0,01 EUR 
Didžiausias statymas: 18,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 54000,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
Žaidimas „Miręs ar gyvas“ („Dead or Alive“) yra 5 būgnų, 3 eilių, 9 statymo linijų su dvigubomis žetonais 
lošimas, turintis šias funkcijas: „Išsklaidyti“ („Scatter“), Papildomi sukimai (Free Spins), „Laukinis“ („Wild“) 
pakeitimai, „Lipnus Laukinis“ („Sticky Wild“) Papildomų sukimų metu. 
• Lošiama 9 statymo linijose su 1-4 statymo lygiais. 
• Sukimo („Spin“) mygtukas žaidžia žaidimą nustatytu statymo lygiu. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS („MAX BET“) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio ir pasirinktos 

žetonų vertės. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 

• „Laukinis“ („Wild“) simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Išsklaidyti“ („Scatter“)  
simbolius. 

• „Išsklaidyti“ („Scatter“) laimėjimai yra išmokami nepriklausomai nuo statymo linijų laimėjimų. 
• „Išsklaidyti“ („Scatter“) laimėjimai išmokami galutinį statymą padauginus iš skaičiaus, nurodyto 

laimėjimų lentelėje. 
• „Išsklaidyti“ („Scatter“) ir Papildomų sukimų laimėjimai yra pridedami prie bet kurios statymo linijos 

laimėjimo. 
• Išmokamas tik didžiausias linijos laimėjimas. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
 
Papildomi sukimai („Free Spins“) 
• Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir žetonų verte kaip ir to sukimo, kuris juos 

aktyvavo. 
• Visi laimėjimai nuo Papildomų sukimų, įskaitant ir iššauktus Papildomus sukimus, išmoka dvigubai (X2). 
• 3 ar daugiau Papildomų sukimų („Free Spins“) simboliai, atsirandantys bet kur būgnuose pagrindiniame 

žaidime, aktyvuoja 12 Papildomų sukimų. 
• Papildomų sukimų laimėjimai yra pridedami prie to sukimo, kuris aktyvavo Papildomus sukimus, 

laimėjimų. 
 
„Lipnūs Laukiniai“ („Sticky Wilds“) 
• „Laukinis“ simboliai pasikeičia į „Lipnūs laukiniais“ simbolius Papildomų sukimų metu. 
• „Lipnūs laukiniais“ išlieka savo pozicijose būgnuose Papildomų sukimų metu. 
• Papildomų sukimų metu vienas ar daugiau „Lipnūs laukiniai“ simboliai atsirandantys būgnuose aktyvuoja 

papildomus 5 Papildomus sukimus. 
• „Lipnūs laukiniai“ simboliai būgnuose pabaigoje Papildomų sukimų nėra perkeliami į pagrindinį žaidimą. 
• Papildomų sukimų sesijos prasideda be „Lipnūs laukiniai“ simbolių. 
• Papildomi sukimai išlaiko „Lipnūs laukiniai“ simbolius nuo naujos Papildomų sukimų sesijos iššaukimo. 
• Papildomi sukimai gali būti dar kartą aktyvuoti vieną kartą per Papildomų sukimų sesiją. 
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Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu statymo 
lygiu ir žetonų verte (taip pat galima spausti tarpo 
klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų meniu ir 
pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba nustatyti 
garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

 
Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint peržiūrėti 
laimėjimų lentelės puslapius. Spausti X, norint sugrįžti 
į žaidimą. 

 
Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,8%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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140. Dieviškos fortūnos prisilietimas („Divine Fortune™“) 

 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 3.000,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
Žaidimas „Dieviškos fortūnos prisilietimas“ („Divine Fortune“) yra 5 būgnų, 3 eilių, 20 linijų lošimas, kuriame 
yra „Laukiniai“ („Wild“) pakeitimai, „Krintantys laukiniai pakartotiniai sukimai“ („Falling Wilds Re-Spins“), 
„Laukinis ant laukinio“ („Wild on Wild“) funkcija ir Papildomi sukimai. 
• Lošimas lošiamas su 20 statymo linijų (fiksuotų), 1-10 statymo lygių ir su skirtingomis žetonų vertėmis. 
• Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL / LYGIS“) selektoriumi. 
• Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi. 
• ŽETONAI („COINS“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 
• „Laukinis“ simbolio pakeitimas išmoka didžiausią galimą laimėjimo kombinaciją ant statymo linijos pagal 

„Laimėjimų lentelę“ („Paytable“). 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
• Lošimo lygis yra lygus skaičiui žetonų pastatytų vienoje statymo linijoje. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus laimėjimui, parodytam Laimėjimų lentelėje („Paytable“) ir 

padaugintam iš lošimo lygio. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas. 
• Statymo linijos laimėjimas išmokamas, jeigu jis yra nuo kairiausio būgno iki dešiniausio būgno. 
• Vienu metu įvykstantys laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• Visi laimėjimai išmokami tik ant statymo linijų. 
 
„Krintantys laukiniai pakartotiniai sukimai“ („Falling Wilds Re-Spins“) 
• „Laukinio“ simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus Papildomų sukimų ir Bonus simbolius. 
• Po to, kai ant būgnų atsiranda „Laukinio“ simbolis ir visi statymų laimėjimai yra išmokėti už tą sukimą, 

kiekvienas „Laukinio“ simbolis pasislenka žemyn per vieną poziciją ant būgnų ir „Krintantys laukiniai 
pakartotiniai sukimai“ („Falling Wilds Re-Spins“) yra laimimi (tiek pagrindiniame žaidime, tiek per 
Papildomus sukimus). 

• „Laukiniai“, kurie pasislenka žemyn per „Krintančius laukinius pakartotinius sukimus“ („Falling Wilds 
Re-Spins“), yra vadinami „Krentančiais laukiniais“. 

• „Laukiniai“ simboliai toliau aktyvuoja „Krintantys laukiniai pakartotiniai sukimai“ („Falling Wilds Re-
Spins“) iki kol jie išnyksta nuo būgnų. „Krintantys laukiniai pakartotiniai sukimai“ („Falling Wilds Re-
Spins“) yra toliau laimimi tame lošime iki kol paskutinis „Krintančio laukinio“ simbolis nukrenta nuo 
apatinės eilės būgnų. 

• Papildomi „Krintantys laukiniai pakartotiniai sukimai“ („Falling Wilds Re-Spins“) gali būti laimimi per 
„Krintantį laukinį pakartotinį sukimą“. 

• Bonus simboliai ir Papildomų sukimų simboliai negali atsirasti ant to paties būgno kaip ir „Krintantis 
laukinis“ pagrindiniame žaidime iki kol yra aktyvus „Krintantis laukinis“. Bonus simboliai neatsiranda per 
Papildomus sukimus. 

• Papildomi sukimai gali būti laimėti per „Krintantį laukinį pakartotinį sukimą“. 
• „Krintantys laukiniai pakartotiniai sukimai“ yra žaidžiami tame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia 

žetonų verte, kaip ir sukimas, kurio metu buvo aktyvuoti „Krintantys laukiniai pakartotiniai sukimai“. 
• „Krintančių laukinių pakartotinių sukimų“ laimėjimai yra automatiškai pridedami prie pradinio sukimo 

laimėjimų. 
• Statymo lygis ir žetonų vertė negali būti keičiami per „Krintančius laukinius pakartotinius sukimus“. 
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„Laukinis ant laukinio“ („Wild on Wild“) funkcija 
• Tiek pagrindiniame žaidime, tiek per Papildomus sukimus „Laukinis ant laukinio“ („Wild on Wild“) 

funkcija yra aktyvuojama, kai „Laukinio“ simbolis nusileidžia už „Krentančio laukinio“. 
• Kai aktyvuojama „Laukinis ant laukinio“ („Wild on Wild“) funkcija, paveiktas „Laukinio“ simbolis 

išsiplės, kad uždengtų visą būgną ir visi statymų laimėjimai bus suteikti už tą sukimą. Kiekvienas 
„Laukinio“ simbolis pasislenka žemyn ant būgnų per vieną poziciją ir yra įteikiamas „Krentančio laukinio 
pakartotinis sukimas“ su 2 „Krentančiais laukiniais“ ant būgno. 

• Jei 3 ar daugiau papildomų sukimų simboliai atsiranda tame pačiame sukime kaip ir „Laukinio“ simbolis, 
visi „Krentančio laukinio pakartotiniai sukimai“, kurie yra laimėti tame lošime, kuris aktyvavo Papildomus 
sukimus, yra žaidžiami po to, kai užbaigiami Papildomi sukimai. 

 
Papildomi sukimai („Free Spins“) 

• 3 ar daugiau Papildomų sukimų simboliai , atsiradę ant būgnų per pagrindinį žaidimą, įtraukiant 
ir „Krentančius laukinius pakartotinius sukimus“, aktyvuoja Papildomus sukimus kaip nurodyta 
„Laimėjimų lentelėje“. 

• Papildomi sukimai negali būti laimėti per Papildomus sukimus. 
• Papildomi sukimai yra žaidžiami tame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia žetonų verte, kaip ir sukimas, 

kuris aktyvavo Papildomus sukimus. 
• Pasibaigus Papildomiems sukimams, galutinis laimėjimas iš Papildomų sukimų yra pridedamas prie visų 

laimėjimų sukimo, kuris aktyvavo Papildomus sukimus. 
• Po Papildomų sukimų, lošimas sugrįžta į tą sukimą, kuris aktyvavo Papildomus sukimus. 
• Tik Papildomuose sukimuose, bet koks „Laukinio“ simbolis, nusileidęs ant būgnų, virsta „Laukinio ant 

laukinio“ simboliu, kuris automatiškai išsiplečia, kad uždengtų visą būgną. 
 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.59 %. 
 
Laimėjimų lentelė: 
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3 papildomų sukimų simboliai = 5 papildomi sukimai; 
4 papildomų sukimų simboliai = 8 papildomi sukimai; 
5 papildomų sukimų simboliai = 12 papildomų sukimų. 
 

141. Drakula („Dracula“) 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 80000,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
Žaidimas „Drakula“ („Dracula“) yra 5 būgnų, 4 eilių, 40 linijų lošimas, turintis šias funkcijas: Papildomi 
sukimai („Free Spins“), „Laukinis“ („Wild“), „Stacked“ (didesnį plotą apimantys) simbolius, „Stacked 
Wild“ simbolius ir „Bat“ funkciją. 
• Lošimas lošiamas su fiksuotomis 40 statymų linijų, 1-10 statymų lygiuose ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
• Statymo lygis nustatomas „LEVEL / LYGIS“ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonų vertė nustatoma „COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ“ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonai („COINS“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio kiekio statymų linijų, didžiausio 

statymo lygio ir nustatytos žetonų vertės. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Statymo lygis yra žetonų skaičius vienoje statymo linijoje. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. Šis skaičius taip pat dauginamas iš bet kokio tinkamo dauginamojo. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• Visi žetonų laimėjimai išmokami tik pagal statymo linijas. 
 
Simboliai „Laukinis“ („Wild“) ir „Sukrautas Laukinis“ („Stacked Wild“) 

• „Laukinis“ („Wild“) 	simboliai gali atsirasti 2, 3 ir 4 būgnuose tik pagrindiniame žaidime ir 
pakeisti bet kuriuos simbolius. 

• „Laukinis“ („Wild“) simbolio pakeitimai išmoka didžiausią įmanomą laimėjimų kombinaciją ant statymo 
linijų pagal laimėjimų lentelę. 

• „Sukrautas Laukinis“ („Stacked Wild“) 	simboliai gali atsirasti 3 būgne, tik Papildomų sukimų metu 
ir gali būti matomas pilnai arba dalinai, priklausomai nuo to, kaip sustos suktis būgnas. 

• „Sukrautas Laukinis“ („Stacked Wild“) simboliai pakeičia visus simbolius, įskaitant ir 
„Šikšnosparnis“ („Bat“) simbolius, simbolis pakeičia bet kokį kitą simbolį ir pasiverčia į didžiausios vertės 
simbolį, kad sudarytų didžiausią galimą laiminčią kombinaciją linijoje iš laimėjimų lentelės.. 

• „Sukrautas Laukinis“ („Stacked Wild“) simboliai pakeičia „Šikšnosparnis“ („Bat“) simbolius po to, kai 
būgnas nustoja suktis. 

 
Papildomi sukimai („Free Spins“) 
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• Pagrindiniame žaidime pilnai matomas „Drakula“ („Dracula“) simbolis 2 būgne ir pilnai matomas 
„Moteris“ („Lady“) simbolis 4 būgne aktyvuoja 10 Papildomų sukimų pagal laimėjimų lentelę. 

• Pilnai matomas „Sukrautas Laukinis“ („Stacked Wild“) simbolis 3 būgne Papildomų sukimų metu 
aktyvuoja 2 papildomus sukimus. 

• Bet kuris „Sukrautas“ („Stacked“) simbolis, esantis laiminčioje statymo linijoje, laimi pagal laimėjimų 
lentelę. 

• Bet kokie papildomi Papildomų sukimų laimėjimai yra automatiškai pridedami prie jau turimų Papildomų 
sukimų. 

• Papildomais sukimais lošiama tais pačiais statymo lygiu bei žetonų verte, kuriais jie ir buvo aktyvuoti. 
• Pagrindiniame žaidime Papildomi sukimai negali būti laimėti, jei yra aktyvuota „Šikšnosparnis“ („Bat“) 

funkcija. 
• Pasibaigus lošimui iš Papildomų sukimų, visi gauti laimėjimai nuo jų yra pridedami prie laimėjimo, kuris 

aktyvavo Papildomus sukimus. 
• Papildomų sukimų laimėjimai yra pridedami prie bet kurios statymo linijos laimėjimų. 
• Pasibaigus Papildomiems sukimams, žaidimas sugrįžta į tą sukimą, kuris aktyvavo Papildomus sukimus. 
 
„Bat“ funkcija 
• Pagrindiniame žaidime „Šikšnosparnis“ („Bat“) funkcija aktyvuojasi bet kuriuo metu ir tai gali įvykti 

vieną kartą per vieną sukimą. 
• Papildomų sukimų metu „Šikšnosparnis“ („Bat“) funkcija atsiranda kiekvieno sukimo metu, vieną kartą 

per vieną sukimą. 
• Kai aktyvuojasi „Šikšnosparnis“ („Bat“) funkcija, atsitiktinis skaičius šikšnosparnių praskrenda žaidimo 

ekrane ir nusileidžia ant bet kurių būgnų taip tas vietas uždengdami. 
• Pagrindiniame žaidime šikšnosparnių skaičius būna nuo 4 iki 12, o Papildomų sukimų metu nuo 4 iki 20. 
• Kai šikšnosparniai nusileidžia ant būgnų, jie pakeičia tuos simbolius į bet kokį atsitiktinai parinktą simbolį, 

įskaitant „Laukinis“ („Wild“) simbolį. 
• Jei „Šikšnosparnis“ („Bat“) funkcijas metu yra aktyvuojami 20 šikšnosparnių, visi būgnai būna užpildomi 

šikšnosparniais. 
 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,58%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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142. Elementai: Prabudimas („Elements: The Awakening“™) 
 
Mažiausias statymas: 0,2 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 7500,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
„Elementai: Prabudimas ™“ yra 5 būgnų, 3 eilučių 20 linijų lošimas su „Avalanche ™“ funkcija ir 4 skirtingais 
laukinio kritimo režimais, kiekvienas su skirtinga „Wild“ funkcija. 
 
• Žaidimas yra žaidžiamas su 20 statymų linijų (fiksuotų), 1-10 statymų lygiais ir skirtingomis žetonų 

vertėmis. 
• Statymų lygis nustatomas naudojant „LEVEL / LYGIS“ slankiklį. 
• Žetonų vertė nustatoma naudojant „COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ“ slankiklį. 
• „COINS / ŽETONAI“ rodo žetonų, galimų statyti, skaičių. 
• Laimėję deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• „MAX BET“ žaidimą žaidžia maksimaliais statymais, didžiausiu statymo lygiu ir dabartine žetonų verte. 
• Statymų lygis yra žetonų kiekis per statymų eilutę. 
• Statymų linijos laimėjimas žetonais yra lygi „PAYTABLE“ nurodytai vertei, padauginta iš statymų lygio. 
• Statymų linijos laimėjimas pinigais lygus laimėjimui žetonais, padaugintas iš žetonų vertės. 
• Mokama tik aukščiausias laimėjimas per statymą. 
• Statymų linijos laimėjimas išmokamas, jei yra iš eilės nuo kairiojo būgno iki dešiniojo būgno. 
• Laimėjimai skirtingose statymų eilutėse yra sudedami. 
• Visi žetonų laimėjimai mokami tik statymų eilutėse. 
 
„Avalanche™“ (lavinų) funkcija 
• Simboliai patenka į poziciją ant būgnų įkrisdami, o ne sukdamiesi. 
• Laimėjusi statymų linija pradės lavinos („Avalanche“) funkciją. 
• Simboliai laiminčiose kombinacijose sprogsta ir išnyksta, palikdami vietos antrai simbolių lavinai, siekiant 

didesnio laimėjimo. 
• Laisvo kritimo („Free fall“) režimai, įjungiami laimėjusių lavinų, prasideda, kai nebelieka daugiau 

laimėjimų ir baigiasi lavinų funkcija. 
• Kiekvienas naujas žaidimų turas prasideda tuščiu lavinų skaitikliu. 
 
„Avalanche“ (lavinų) skaitiklis 

• Lavinų skaitiklis 	pagrindiniame žaidime padidėja po vieną už kiekvieną sekantį 
iškritimą, kuriame yra bent vienas statymų linijos laimėjimas iki 4 lavinų. Lavinų skaitiklio parodytos 
spalvos atitinka pagrindinį dabartinio sukimo elementą. 

• Lavinos tęsis, kol nebebus daugiau laimėjimų; kiekvienas naujas žaidimų sukimas prasideda tuščiu lavinų 
skaitikliu. 
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„Energy“ (energijos) skaitiklis 

• Pagrindiniame žaidime yra elementas Energijos skaitiklis , rodantis pagrindinį elementą, 
Energijos skaitiklio skiltis su didžiausiu energijos kiekiu rodo, kuris Laisvas kritimas („Free Fall“) režimas 
yra įjungtas, jei Laisvas kritimas („Free Fall“) yra aktyvuotas. 

• Energijos skaitiklis yra suskirstytas į keturis skyrius, po vieną kiekvienam elementui, kuris užpildomas po 
laimėjusios statymo eilutės. 

• „Play“ mygtukas pakeičia Energijos skaitiklį žaidimo sukimo metu arba kai prasideda žaidimų sukimas ir 
užpildoma energija iš vieno ar kelių laimėjusių elementų iš laimėjusių statymų kombinacijų. Energijos 
skaitiklyje parodytos spalvos atitinka dabartinį sukimą laimėjusį elementą. 

• Jei energija 2 elementams yra vienoda, laukinio kritimo („Free fall“) režimas bus pasirinktas atsitiktine 
tvarka. 

• Kiekvienas naujas žaidimo sukimas prasideda tuščiu energijos skaitikliu. 
 
Laisvas kritimas („Free Fall“) 
• 4 ar daugiau lavinos iš eilės lošime, kurios atsiranda kur nors pagrindinio žaidimo būgnuose, įjungia vieną 

iš „Free Fall“ režimų. 
• Laisvi kritimai yra žaidžiami tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte, kaip ir sukimas aktyvuojantis 

laukinius kritimus. 
• Yra 4 skirtingi laukinių kritimų režimai, vadinami „Fire Storm“ („Ugnies audra“) režimu, „Air 

Storm“ („Oro audra“) režimu, „Earth Storm“ („Žemės audra“) režimu ir „Water Storm“ („Vandens audra“) 
režimu. 

• Kiekviename laukinio kritimo režime yra unikalus „Wild“ simbolių elementas, kuris gali pasirodyti 
būgnuose, siekiant didesnio laimėjimo. 

• Kiekvienas laukinio kritimo režimas suteikia 10 laisvų kritimų. 
• Laukiniųjų kritimų pabaigoje žaidimas grįžta į sukimą, įjungusį laukinius kritimus. 
• Laukiniųjų kritimų pabaigoje visas laimėjimas iš „Free Falls“ pridedamas prie bet kurio laimėjimo iš to 

sukimo, kuris aktyvino laukinius kritimus. 
 
„Wild“ simbolis 

• Pagrindiniame žaidime „Wild“ 	simboliai gali būti rodomi tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose ir pakeičia visus 
kitus simbolius. 

• Visi „Wild“ simboliai pakeičia visus simbolius pagrindiniame žaidime ir laisvo kritimo žaidimuose. 
• Visi „Wild“ simbolių pakeitimai pagrindiniame žaidime ir laisvo kritimo žaidimuose išmokami pagal 

aukščiausią laiminčią kombinaciją. 
 
„Fire Storm Wild“ („Ugnies audros laukinis“) simbolis 
• „Fire Storm Wild“ simboliai rodomi „Fire Storm“ („Ugnies audra“) režimo 2, 3 ir 4 būgnuose ir gali būti 

išplėsti, įtraukiant 1 ir 5 būgnus. 
• „Fire Storm Wild“ simboliai gali plisti bet kuria kryptimi būgnuose, transformuodami bet kuriuos du 

gretimus simbolius paverčiant „Wild“ simboliais, siekiant didesnio laimėjimo. 
 
„Air Storm Wild“ („Oro audros laukinis“) simbolis 
• 2 „Air Storm Wild“ simboliai atsitiktinai nukrinta ant pirmojo „Free Fall“ būgnų ir lieka ant visų „Air 

Storm“ („Oro audra“) režimo būgnų. 
• Po pirmojo kritimo „Wild“ simboliai atsitiktinai pereina į gretimą poziciją, kiekvienam kritimui ar lavinai. 
• Wild simboliai sukasi prieš pereinant į kitą būgnų poziciją, norėdami parodyti kryptį, kurią jie persikels. 
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„Earth Storm Wild“ („Žemės audros laukinis“) simbolis 
• „Earth Storm Wild“ simboliai gali būti rodomi tik 2, 3 ir 4 būgnuose „Earth Storm“ (Žemės audra) režimu. 
• „Earth Storm Wild“ simboliai lieka būgnuose tol, kol jie nebuvo įtraukti į vieną ar daugiau laimėjusių 

statymų linijų, trijose lavinose arba kol nebebus daugiau laimėjimų. 
 
„Water Storm Wild“ („Vandens audros laukinis“) simbolis 
• „Water Storm“ Wild simboliai gali būti rodomi tik 2, 3 ir 4 būgnuose „Water Storm“ („Vandens audra“) 

režimu. 
• „Water Storm Wild“ yra besiplečiantis „Wild“ ir išsiplečia vertikaliai, kad apimtų visą būgną 

transformuodamas simbolius į „Wild“ simbolius. 
 
Grąža žaidėjui 
Teorinė žaidimo grąža žaidėjui yra 96.0%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

 
 

143. Emoji Planeta („Emoji Planet Video Slot“™) 
 
Mažiausias statymas: 0,2 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1.000.000,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
„Emoji Planeta“ yra 6 būgnų, 5 eilučių lošimas su „Cluster Pays ™“ mechanika. Žaidimas turi 
„Avalanche“ („Lavina“) funkciją, „Wild and Sticky Wild“ („Laukinis ir lipnus laukinis“) pakeitimo funkcijas ir 
5 „Emoji“ (Emocijos) funkcijas: „Bomb“ Feature („Bombos“) funkciją, „Pizza“ (Pica) funkciją, „Kiss 
Mark“ („Bučinio žymė“) funkciją, „Rocket“ („Raketa“) funkciją ir „Two Hearts“ („Dvi širdys“) funkciją. 
• Žaidimas yra žaidžiamas su simbolių grupėmis, 1-10 statymų lygiais (20 žetonų per lygį) ir skirtingomis 

žetonų vertėmis. 
• Statymų eilučių nėra. 
• 5 ar daugiau tų pačių simbolių grupėje duoda laimėjimą. 
• Simbolis yra grupės dalis, jei jis yra horizontaliai arba vertikaliai greta to paties simbolio. 
• Kelios tokio paties simbolio grupelės, kurios nėra greta viena kitos, apmokamos kaip atskiros grupės. 
• Statymų lygis nustatomas naudojant „LEVEL / LYGIS“ slankiklį. 
• Žetonų vertė nustatoma naudojant „COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ“ slankiklį. 
• „COINS / ŽETONAI“ rodo žetonų, galimų statyti, skaičių. 
• Laimėję deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• „MAX BET“ žaidimą žaidžia maksimaliais statymais, didžiausiu statymų lygiu ir dabartine žetonų verte. 
• Grupių laimėjimas žetonais yra lygus vertei laimėjimų lentelėje, padaugintai iš statymų lygio. 
• Grupių laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. Mokama tik už 

didžiausią laimėjimą grupėje. 
• Laimėjimai iš kelių grupių vienu metu yra sumuojami. 
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• Jei bendras laimėjimas iš žaidimo sukimo viršija 100000 kartų statymų lygį, žaidimui duodamas 100000 
kart statymų lygis laimėjimas ir žaidimų sukimas baigiasi. 

 
„Avalanche™“ (lavinų) funkcija 
• Simboliai patenka į poziciją ant būgnų įkrisdami, o ne sukdamiesi. 
• Laimėjusi statymų grupė pradės lavinos („Avalanche“) funkciją. 
• Simboliai laiminčiose kombinacijose sprogsta ir išnyksta, palikdami vietos antrai simbolių lavinai, siekiant 

didesnio laimėjimo. 
• Lavina tęsiasi, kol nebelieka laimėjimų. 
 
„Wild“ simbolis 

• „Wild“ simboliai 	gali pasirodyti bet kur ant būgnų ir pakeisti visus simbolius. 
• „Wild“ simbolis pakeičia bet kokį kitą simbolį ir pasiverčia į didžiausios vertės simbolį, kad sudarytų 

didžiausią galimą laiminčią kombinaciją linijoje iš laimėjimų lentelės. 
 
„Emoji“ (Emocijų) funkcijos 
• Yra 5 „Emoji“ (Emocijų) matuokliai: „Bomb Meter“ („Bombos matuoklis“), „Pizza Meter“ („Picos 

matuoklis“), „Kiss Mark Meter“ („Bučinio žymės matuoklis“), „Rocket Meter“ („Raketos matuoklis“) ir 
„Two Hearts Meter“ („Dviejų širdžių matuoklis“). 

• Kiekvienam sunaikintam simboliui atitinkamas „Emoji“ matuoklis bus užpildytas viena dalim. 
• „Wild“ simboliai, kurie buvo sunaikinti laimėjimų metu, neįskaitomi, jeigu jie pakeitė „Emoji Meter“. 
• Kiekvieną kartą, kai „Emoji“ matuoklis užpildomas 12 dalių, atitinkama „Emoji“ funkcija bus įjungta 

vieną kartą, kai nėra daugiau laimėjusių kombinacijų. Ant kiekvieno „Emoji“ matuoklio esantis lipdukas 
nurodo, kiek kartų „Emoji“ matuoklis buvo užpildytas. 

• Visi „Emoji“ matuokliai yra nustatomi nuliui kiekvieno žaidimo ciklo pabaigoje. 
• Jei tuo pačiu metu užpildomi 2 arba daugiau „Emoji“ matuokliai, „Emoji“ funkcijos įjungiamos tokia 

tvarka: „Bomb Feature“, „Pizza Feature“, „Kiss Mark“, „Rocket“ ir „Two Hearts“ . 
• „Emoji“ funkcijų pabaigoje bet kokie „Emoji“ funkcijų laimėjimai pridedami prie bet kokių laimėjimų, 

gautų iš sukimo, kuris suaktyvino „Emoji“ funkcijas. 
 
„Bomb“ funkcija 
• Kai suaktyvinama „Bomb“ funkcija, sunaikinami 8 atsitiktiniai simboliai esantys ant būgnų ir už kiekvieną 

sunaikintą simbolį suteikiama atsitiktinė žetonų pergalė, kuri yra nuo 5 iki 100 kartų didesnė už statymų 
lygį. 

• Simboliai, sunaikinti „Bomb“ funkcijoje, nepapildo Emoji matuoklių. 
• Išliekantys Wild simboliai negali būti sunaikinami „Bomb funkcijos“. 
 
„Pizza“ funkcija 
• Kai „Pizza“ funkcija yra įjungta, ant būgno atsitiktinai pasirodo atsitiktinio simbolio 3x3 persidengimas, 

išskyrus „Wild“ simbolį. 
• Išliekantys „Wild“ simboliai negali būti perdengti „Pizza“ funkcijoje. 
 
„Kiss Mark“ funkcija 
• Kai aktyvuojama „Kiss Mark“ funkcija, ant būgno atsitiktinai atsiranda ir lieka trys „Sticky 

Wild“ simboliai. 
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• Kiekvienas „Sticky Wild“ simbolis turi 3 gyvybes. Kaskart kai „Sticky Wild“ simbolis yra vieno ar kelių 
kartu laimėtų derinių dalis, jis praranda gyvybę. Kai visos 3 gyvybės yra prarandamos, „Sticky 
Wild“ simbolis dingsta. 

• „Sticky Wild“ simboliai pakeičia visus simbolius, įskaitant kitus „Sticky Wild“ simbolius su mažiau nei 3 
gyvybėmis. 

 
„Rocket“ funkcija 
• Kai „Rocket“ funkcija yra įjungta, 10 „Wild“ simbolių grupė atsiranda viename būgne, sukurdama 

laiminčią kombinaciją. 
• Kiekvienoje kitoje lavinoje („Avalanche“), nauji „Wild“ simboliai iš grupės atsiranda ant būgno, kol 

daugiau „Wild“ simbolių grupėje nelieka. 
• Sticky „Wild“ simboliai „Rocket“ funkcijoje negali būti pakeisti „Wild“ simboliais. 
 
„Two Hearts“ funkcija 
• „Two Hearts“ funkcija įjungiama tik tuo atveju, jei nėra daugiau laiminčių kombinacijų ar jokių kitų 

aktyvuojamų Emoji funkcijų. 
• Kai įjungiama „Two Hearts“ funkcija, bendras laimėjimas padauginamas iš skaitiklio užpildymo kartų 

plius vieno. 
 
Grąža žaidėjui 
Teorinė žaidimo grąža žaidėjui yra 96.48% 
 
Laimėjimų lentelė 

 
 

144. Ekskaliburas („Excalibur™“) 
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Mažiausias statymas: 0,2 EUR 
Didžiausias statymas: 80,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 120000,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
„Ekskaliburas“ („Excalibur™“) yra 5 būgnų, 3 eilučių, 20-linijų keleto žetonų lošimas su „Wild“ ir 
„Scatter“ simboliais. 
• Lošimas visada lošiamas 20 linijų skirtingais statymų lygiais ir žetonų verte. 
• Statymo lygis pasirenkamas naudojant Lygio („LEVEL / LYGIS“) selektorių. 
• Žetonų vertė pasirenkama naudojant Žetonų vertės („Coin Value“) selektorių. 
• Žetonai atvaizduoja skaičių žetonų, kuriuos galima naudoti statymui. 
• Laimėjimo kombinacijos ir išmokos atliekamos pagal Laimėjimų lentelę. 
• Statymų eilutės laimėjimas žetonais yra lygus vertei, parodytai Laimėjimų lentelėje padaugintai iš statymų 

lygio. 
• Statymų eilutės laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais padaugintam iš žetonų vertės. 

• „Wild“ simbolis 	pakeičia visus simbolius išskyrus „Scatter“ simbolius ir „Golden Wild“. 
• Laimėjimai su bendrais „Wild“ simboliais yra dvigubinami, neįskaičiuojant laimėjimų, kuriuose yra tik 

„Wild“ simboliai. 

• „Golden Wild“ simbolis 	gali atsirasti tik ant trečio būgno. 
• „Golden Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius išskyrus „Scatter“. 
• „Golden Wild“ suteikia laimėjimą x4 už visus simbolius išskyrus bendrus „Wild“ simbolius. Tik vienas 

„Golden Wild“ daugiklis gali būti pritaikytas statymų linijų laimėjimams su „Wild“ ir „Golden 
Wild“ simboliais laiminčioje eilutėje. 

• Papildomo sukimo metu statymų eilutės laimėjimai iš „Wild“ ir „Golden Wild“ simbolių yra dauginami iš 
„Wild“ daugiklio ir Papildomo sukimo daugiklio. 

• „Scatter“ simbolis  išmoka bendrą statymą kart daugiklis. 
• Žetonų laimėjimai ant „Scatter“ simbolių pridedami prie bet kurio statymų linijų laimėjimo. 
• „Scatter“ laimėjimai išmoka bendrą statymų sumą padaugintą iš laimėjimo, atvaizduotos laimėjimų 

lentelėje. 
• Tik didžiausias laimėjimas per statymų eilutę yra išmokamas. 
• Visi laimėjimai mokami tik pasirinktose statymų eilutėse, išskyrus laimėjimus su „Scatter“ simboliais. 
• Vienu metu įvykę laimėjimai skirtingose statymų linijose yra sudedami. 
 
Papildomi sukimai 
• 3 ar daugiau „Scatter“ simbolių, atsirandančių bet kur būgnuose pagrindiniame žaidime aktyvuoja 

Papildomą sukimą. 
• 3 ar daugiau „Scatter“ simbolių, atsirandančių bet kur būgnuose „Free Spins“ metu aktyvuoja papildomus 

sukimus pagal laimėjimų lentelę. 
• Šie Papildomi sukimai automatiškai pridedami prie dabartinių Papildomų sukimų. 
• Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pat statymų lygiu ir žetonų verte kaip ir sukimas, kuris aktyvavo 

Papildomus sukimus. 
• Laimėjimai yra trigubinami per Papildomus sukimus. 
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• Papildomų sukimų pabaigoje bendras laimėjimas iš Papildomų sukimų pridedamas prie visų laimėjimų iš 
sukimo, kuris aktyvavo Papildomus sukimus. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė žaidimo grąža žaidėjui yra 95.08% 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	

	

	

	
 

145. Pasakų legendos: Hansas ir Gretė („Fairytale Legends: Hansel and Gretel™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,10 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 8.000,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
Žaidimas „Pasakų legendos: Hansas ir Gretė“ („Fairytale Legends: Hansel and Gretel™“) yra 5 būgnų, 3 eilių, 
10 linijų lošimas su „Atsitiktinėmis“ („Random“) funkcijomis, „Bonus“ („Bonus“) funkcijomis, Papildomais 
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sukimais, „Sukrauto laukinio pakartotiniais sukimais“ („Stacked Wild Re-Spins“) ir „Laukiniais 
pakeitimais“ („Wild Substitutions“). 
• Lošimas lošiamas su 10 statymų linijų (fiksuotų), 1-10 statymo lygiais ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
• Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL“) selektoriumi. 
• Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi. 
• ŽETONAI („COINS / ŽETONAI“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 
• DIDŽIAUSIŲ STATYMŲ („Max Bet“) lygmenyje lošiama aukščiausiu statymų lygmeniu ir su tuometine 

žetonų verte. Lošiant bet kuriame žemesniame statymų lygmenyje, DIDŽIAUSI STATYMAI („Max Bet“) 
turi būti paspaustas du kartus, kad lošimas vyktų su pasirinkta žetonų verte. 

• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
• Lošimo lygis yra lygus skaičiui žetonų pastatytų vienoje statymo linijoje. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus laimėjimui, parodytam Laimėjimų lentelėje („Paytable“) ir 

padaugintam iš lošimo lygio. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai iš eilės pereinama bet kurioje statymo linijos vietoje. 
• Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas. 
• „Laukinio“ („Wild“) simbolių pakeitimas išmoka didžiausią įmanomą kombinaciją statymų linijoje pagal 

„Laimėjimų lentelę“. 
• „Laukinio“ simbolis gali pakeisti visus simbolius, išskyrus „Bonus“ simbolį. 
• Pagrindiniame žaidime „Laukinio“ simboliai gali atsirasti tik ant 2 ir 4 būgnų, ir papildomai ant 1 ir 5 

būgnų per „Sukrauto laukinio pakartotinius sukimus“ („Stacked Wild Re-Spins“) 
• Vienu metu įvykstantys laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• „Atsitiktinės“ funkcijas ir „Bonus“ funkcijas yra lošiamos tame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia 

žetonų verte kaip sukimas, kuriame jos buvo aktyvuotos. 
• „Atsitiktinės“ funkcijas ir „Bonus“ funkcijas pabaigoje, bendras laimėjimas iš šių funkcijų yra pridedamas 

prie sukimo, kuriame jos buvo aktyvuotos, laimėjimų. 
• Pagrindiniame žaidime ir per Papildomus sukimus ant būgnų gali atsirasti sukrauti simboliai. 
• Visuose penkiuose būgnuose yra tam tikros simbolių pozicijos, kurios per kiekvieną naują sukimą yra 

atsitiktine tvarka pakeičiamos vienu iš simbolių, išskyrus, jeigu tai yra žaidimo logotipo simbolis ir 
„Laukinis“. 

• Atsitiktine tvarka išrinktas simbolis atsiranda ant šūsnies kiekvieno sukimo pradžioje. 
 
„Sukrauto laukinio pakartotiniai sukimai“ („Stacked Wild Re-Spins“) 
• „Sukrauto laukinio“ („Stacked Wild“) simboliai gali atsirasti ant 2 ir 4 būgnų pagrindiniame žaidime ir 

papildomai ant 1 ir 5 būgnų per „Sukrauto laukinio pakartotinį sukimą“. „Sukrauto laukinio“ simboliai gali 
uždengti visą būgną. 

• Bet kada, kai „Sukrauto laukinio“ simboliai nusileidžia uždengdami visą būgną, yra laimimas „Sukrauto 
laukinio pakartotinis sukimas“. 

• Daugiau „Sukrauto laukinio pakartotinių sukimų“ yra laimima, jei kiti sukrauti nusileidžia matomai 
uždengdami visą būgną. 

• „Sukrauto laukinio“ simboliai, dengiantys visą būgną po sukimo, kuris aktyvavo „Sukrauto laukinio 
pakartotinį sukimą“, lieka toje pačioje pozicijoje ant būgnų per „Sukrauto laukinio pakartotinį sukimą“. 

• „Sukrauto laukinio“ simboliai, nusileidę už „Sukrauto laukinio“ simbolių, yra traktuojami kaip nematomi. 
• Kai nebelieka matomų „Sukrauto laukinio“ simbolių, kurie uždengia visą būgną, „Sukrauto laukinio 

pakartotiniai sukimai“ baigiasi. 
• „Atsitiktinės“ funkcijas ar „Bonus“ funkcijas negali būti aktyvuotos per „Sukrauto laukinio pakartotinį 

sukimą“. 
• Jeigu 3 „Bonus“ simboliai, aktyvuojantys „Bonus“ funkcijas ir „Sukrauto laukinio“ simboliai, 

aktyvuojantys „Sukrauto laukinio pakartotinį sukimą“, nusileidžia ant būgnų tuo pačiu metu pagrindiniame 
žaidime, „Bonus“ funkcija yra lošiama pirmiau. 
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• „Sukrauto laukinio pakartotinio sukimo“ laimėjimai yra pridedami prie bet kurių laimėjimų iš pradinio 
sukimo. 

 
„Atsitiktinės“ funkcijas („Random Features“) 
• 3 „Atsitiktinės“ funkcijas yra: „Nuostabiosios fėjos sukimas“, „Fėjos staigmenos“ ir „Fėjos 

laukinis“ sukimai. 
• „Atsitiktinės“ funkcijas pagrindiniame žaidime yra aktyvuojamos atsitiktinai. 
• „Atsitiktinės“ funkcijas negali būti aktyvuotos per „Sukrauto laukinio pakartotinį sukimą“ ar Papildomus 

sukimus. 
• „Atsitiktinės“ funkcijas negali būti aktyvuotos tuo pačiu metu kaip ir „Bonus“ funkcija. 
 
„Nuostabiosios fėjos sukimas“ („Fairy Wonder Spin“) 
• Šioje „Atsitiktinėje“ funkcijaje rinkinys nuo 5 iki 9 logotipo simbolių atsiranda kaip uždengiantis 

sluoksnis ant būgnų vienam sukimui. 
• Rinkinys uždengia 3 būgnus ir gali prasidėti nuo 1, 2 ar 3 būgnų. 
• Viduriniame būgne visada bus 3 žaidimo logotipo simboliai, kairysis ir dešinysis būgnai visada turės nuo 1 

iki 3 žaidimo logotipo simbolių. 
• Pradinis rinkinio būgnas visada parenkamas atsitiktinumo tvarka. 
• Per šią „Atsitiktinę“ funkciją nėra „Laukinio“ simbolių. 
 
„Fėjos staigmena“ („Fairy Surprise“) 
• „Fėjos staigmenos atsitiktinė funkcija“ pagrindiniame žaidime aktyvuojama atsitiktinumo tvarka, jeigu 

susikuria situacija be laimėjimų. 
• Po sukimo yra atsitiktinumo tvarka pasirenkamas simbolius iš ant būgnų esančių simbolių. Kiti simboliai, 

pradedant nuo mažo laimėjimo simbolių, virs pasirinktu simboliu iki bus išloštas laimėjimas. 
• „Bonus“ ir „Laukinio“ simboliai negali būti pasirinkti per šią funkciją. 
 
„Laukinis fėjos sukimas“ („Fairy Wild Spin“) 
• Šioje funkcijaje 2 pilni „Laukinio“ simbolių rinkiniai gali atsitiktine tvarka atsirasti ant 1, 2, 4 ir 5 būgnų 

per sukimą. 
• Kai būgnai sustoja ir laimėjimai yra išdalinti, yra suteikiamas „Sukrauto laukinio pakartotinis sukimas“. 
• „Sukrauto laukinio“ simbolis, po sukimo, kuris aktyvavo „Sukrauto laukinio pakartotinį sukimą“ ir 

uždengiantis visą būgną, lieka toje pačioje pozicijoje ant būgnų per „Sukrauto laukinio pakartotinį sukimą“. 
• Jeigu daugiau „Sukrauto laukinio“ simbolių nusileidžia matomai uždengiantys visą būgną, daugiau 

„Sukrauto laukinio pakartotinių sukimų“ yra suteikiama. 
• Kai nebelieka matomų „Sukrauto laukinio“ simbolių, kurie uždengia visą būgną, „Sukrauto laukinio 

pakartotiniai sukimai“ baigiasi. 
 
„Bonus“ funkcijas („Bonus Features“) 

• 3 „Bonus“ simboliai , atsirandantys ant būgnų 1, 3 ir 5 pagrindiniame žaidime, aktyvuoja vieną iš 
„Bonus“ funkcijų. 

• Kad aktyvuotų „Bonus“ funkciją, žaidėjas renkasi vieną iš trijų skrynių. 
• 3 „Bonus“ funkcijos yra: „Saldainių namelio bonusas“ („Candy House Bonus“), Papildomi sukimai („Free 

Spins“), „Žetonų laimėjimas“ („Coin Win“). 
 
„Saldainių namelio bonusas“ („Candy House Bonus“) 
• Kai aktyvuojamas „Saldainių namelio bonusas“ („Candy House Bonus“), žaidėjas renkasi 3 iš 15 daiktų. 
• Kiekvienas daiktas prilygsta tam tikram daugikliui. Daugiklio vertė neatskleidžiama. 
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• Kai pasirenkami 3 daugikliai, žaidėjas gali pasirinkti arba gauti vidutinę vertę 3 daugiklių, arba pasirinkti 
vieną iš anksčiau pasirinktų 3 daugiklių, 

• Daugiklių vertė yra atskleidžiama po to, kai žaidėjas pasirenka. 
• Mažiausias ir didžiausias daugiklio koeficientas svyruoja tarp x1.2 ir x120 statymo suma. 
• „Saldainių namelio bonuso“ pabaigoje statymo suma yra padauginama iš pasirinkto daugiklio koeficiento 

ir pridedama prie bet kurių laimėjimų iš sukimo, kuris aktyvavo „Saldainių namelio bonusą“. 
 
Papildomi sukimai („Free Spins“) 

• Kai aktyvuojami Papildomi sukimai , žaidėjui yra suteikiama 10 Papildomų sukimų. 
• Papildomi sukimai yra žaidžiami tame pačiame statymų lygyje ir su ta pačia žetonų verte kaip ir sukimas, 

kuriame buvo aktyvuoti Papildomi sukimai. 
• Per Papildomus sukimus 1 „Bonus“ simbolis, nusileidęs ant būgnų, suteikia 2 papildomus sukimus. 2 

„Bonus“ simboliai suteikia 4 papildomus sukimus. 3 „Bonus“ simboliai suteikia 10 papildomų sukimų. 
• Per Papildomus sukimus „Bonus“ simboliai gali atsirasti tik ant 1, 3 ir 5 būgnų. 
• Kai per Papildomus sukimus „Sukrauto laukinio“ simboliai atsiranda pilnai uždengdami 1, 2, 4 arba 5 

būgnus, yra laimimas „Sukrauto laukinio pakartotinis sukimas“. 
• „Bonus“ simbolis negali atsirasti ant būgnų per „Sukrauto laukinio pakartotinį sukimą“. 
• Galutinis laimėjimų laukas apima bet kuriuos laimėjimus iš Papildomų sukimų, pridėtus prie bet kurių 

laimėjimų iš sukimo, kuris aktyvavo Papildomus sukimus. 
 
Žetonų laimėjimas („Coin Win“) 

• Jeigu laimimas „Žetonų laimėjimas“ , žaidėjas yra apdovanojamas žetonų laimėjimu, kuris lygus 
dabartiniam statymui, padaugintam iš 15. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.71% 
 
Laimėjimų lentelė: 
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146. Pasakų legendos: Raudonkepuraitė („Fairytale Legends: Red Riding Hood™“) 

 
Mažiausias statymas: 0,2 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 4000,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
„Pasakų legendos: Raudonkepuraitė“ („Fairytale Legends: Red Riding Hood™“) yra 5 būgnų, 3 eilučių lošimas 
su atsitiktiniais elementais, Bonus elementais, išliekančiais Wild persukimais („Sticky Wild Re-Spins”) ir 
„Wild“ pakeitimais. 
• Lošimas visada lošiamas 20 linijų skirtingais statymų lygiais ir žetonų verte. 
• Statymų lygis nustatomas naudojant Statymų lygio slankiklį. 
• Žetonų vertė pasirenkama naudojant Žetonų vertės („Coin Value“) selektorių. 
• Žetonai atvaizduoja skaičių žetonų, kuriuos galima naudoti statymui. 
• Laimėjimo kombinacijos ir išmokos atliekamos pagal Laimėjimų lentelę. 
• Statymų lygis yra maksimalus žetonų skaičius per statymo eilutę. 
• Statymų eilutės laimėjimas žetonais yra lygus vertei, parodytai Laimėjimų lentelėje padaugintai iš statymų 

lygio. 
• Statymų eilutės laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais padaugintam iš žetonų vertės. 
• Tik didžiausias laimėjimas per statymų eilutę yra išmokamas. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas yra iš kairės į dešinę atvejis. 
• „Wild“ simbolių pakeitimas sumoka didžiausią įmanomą sumą statymų linijoje pagal laimėjimų lentelę. 
• „Wild“ simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Bonus“ simbolius. 
• Vienu metu laimi įvairios statymų eilutės. 
• Atsitiktinės savybės ir premijos funkcijos yra žaidžiamos tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte kaip ir 

lošimas, kuris juos aktyvavo. 
• Atsitiktinių ir bonusinių elementų pabaigoje bendras laimėjimas iš šių funkcijų pridedamas prie sukimo, 

kuris aktyvavo elementus. 
• Pagrindiniame žaidime ir per atsitiktinius elementus ant bet kokio būgno gali pasirodyti vidutinio 

laimėjimo simbolių rinkiniai. 
• Visuose penkiuose būgnuose yra keletas gretimų pozicijų, kurios kiekvienu nauju sukimu yra atsitiktinai 

pakeistos vienu iš vidutinių laimėjimo simbolių, išskyrus žaidimo logotipo simbolį. 
• Atsitiktinai parinktas simbolis pasirodo kiekvieno sukimo pradžioje. 
 
Išliekantys „Wild“ persukimai 

• „Wild“ 	simboliai rodomi ant 2, 3 ir 4 būgno pagrindiniame žaidime ir visuose būgnuose 
laisvuosiuose sukimuose. 

• 2 ar daugiau „Wild“ simbolių, rodomų ant pagrindinio žaidimo būgno, veikia kaip išliekantys 
„Wild“ simboliai ir suteikia Išliekančius „Wild“ persukimus. 

• Visi išliekantys „Wild“ simboliai ant būgnų, kurie aktyvavo išliekantį „Wild“ persukimą, lieka toje pačioje 
padėtyje ant būgnų Išliekančio „Wild“ persukimo metu. 

• Wild simboliai, nusileidę už išliekančių „Wild“ simbolių, nėra laikomi matomais. 
• Išliekantis „Wild“ persukimas baigsis, kai išliekančių „Wild“ persukimų metu nėra naujų matomų 

išliekančių „Wild“ simbolių. 
• Nestandartinių „Wild“ atkūrimo metu negali būti aktyvuojama jokių atsitiktinių savybių arba papildomų 

funkcijų. 
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• Jei 3 Bonus simboliai, kurie įjungia Bonus funkcijas ir 2 ar daugiau „Wild“ simbolių, kurie tuo pačiu metu 
aktyvavo išliekantį „Wild“ persukimą įvyksta tuo pačiu metu pagrindiniame žaidime, pirmiausia 
paleidžiamas „Bonus“ elementas. 

• Išliekančių „Wild” persukimų laimėjimai pridedami prie ankstesnių laimėjimų iš kitų sukimų. 
 
Atsitiktiniai elementai 
• 3 atsitiktiniai elementai yra: Stebuklingas fėjos sukimas, Fėjos staigmena ir Fėjos sukimas su 

„Wild“ simboliais. 
• Atsitiktiniai elementai gali atsirasti pagrindiniame žaidime atsitiktinai. 
• Atsitiktiniai elementai negali aktyvuotis išliekančių „Wild“ persukimų metu arba Papildomų persukimų 

metu. 
• Atsitiktiniai elementai negali aktyvuotis tuo pat metu kaip ir „Bonus“ elementai. 
• Stebuklingas fėjos sukimas „Fairy Magic Spin“ – fėja pakeis nuo penkių iki devynių simbolių grupę 

vienodais simboliais, kad užtikrintų didelį laimėjimą. 
• Fėjos staigmena „Fairy Surprise“ – pasirenkamas vienas pagrindinis simbolis, o visi mažesnės vertės 

simboliai palaipsniui keičiasi į šį simbolį, kol pelnomas laimėjimas. 
• Fėjos sukimas su „Wild“ simboliais „Fairy Wild Spin“ – antrame, trečiame ir ketvirtame būgnuose 

pridedami trys ar keturi „Wild“ simboliai. Būgnams sustojus, gausite pa-kartotinį sukimą su 
„Wild“ simboliais. 

 
Bonus elementai 
• 3 Bonuso simboliai, esantys pagrindinio žaidimo 1, 3 ir 5 būgnuose, įjungia vieną iš Bonuso funkcijų. 

• Norėdami įjungti Bonusus, žaidėjas pasirenka vieną iš trijų skrynių . 
• 3 bonuso galimybės: saugokitės vilko, Papildomi sukimai ir žetonų laimėjimas. 
 
Saugokitės vilko 
• „Beware The Wolf“ (saugokitės vilko) – tai stalo žaidimas, kurio metu sukate suktuką ir keliaujate pirmyn. 

Tarp siūlomų prizų yra daugikliai, žetonų laimėjimai ir milžiniškas žetonų aukso puodas, siekiantis 200 
kartų jūsų statymą viršijančią sumą. Atsistojus ant „Collect“ laukelio, bonuso sukimas baigsis. 

• Daugiklis yra nuo x1 iki x20 kartų didesnis už statymą. 
• Žaidime yra 5 tipų vietos: žetonų laimėjimas, dviguba, rodyklė, „Jackpot“ žetonų laimėjimas ir rinkimas. 
• Kai žaidėjas laimi, jam suteikiami žetonai. 
• Žetonų laimėjimo suma lygi dabartiniam statymui, padaugintam iš vietovėje nurodyto daugiklio. 
• Kai žaidžiama dvigubinimo vietoje, visi „Bonus“ žaidimo koeficientai, įskaitant „Jackpot Coin 

Win“ multiplikatorių, yra dvigubinami. Multiplikatorius netaikomas žetonams, laimėtiems iki šiol bonuso 
žaidime. 

• Kai žaidžiama rodyklės vietoje, žaidėjas pereina rodyklės kryptimi vieną žingsnį. 
• Kai žaidžiama „Jackpot“ žetonų laimėjimo vietoje, „Saugokitės vilkų“ žaidimas baigiasi ir 

„Jackpot“ žetonai pridedami papildomai prie „Bonus Game“ surinktų žetonų laimėjimų. 
• „Jackpot“ žetonų suma yra lygi dabartiniam statymui, padaugintam iš x100 ar x200 „Jackpot Coin 

Win“ koeficiento. Pastarasis yra įmanomas, jei žaidėjas anksčiau pateko į dvigubą vietą. 
• Kai žaidžiama „Collect“ vietoje, „Saugokitės vilkų“ žaidimas baigiasi ir visi iki šios surinkti žetonai yra 

suteikiami. 
 
Papildomi sukimai 
• „Free Spins“ (Papildomi sukimai) – atidarykite šią skrynią ir jums bus suteikta dešimt Papildomų sukimų. 

Kai tik jų metu būgnuose pasirodys dar viena skrynia, gausite du Papildomus sukimus (išsukite tris 
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skrynias ir gausite dešimt papildomų sukimų). Aktyvinus šią funkciją, „Wild“ simboliai pasirodo visuose 
būgnuose. Jei išsuksite bent du, jie sustings ir liks vietoje per Papildomą pakartotinį sukimą. 

 
Žetonų laimėjimas 
• „Coin Win“ (žetonų laimėjimas) – pasirinkite šią skrynią ir jūsų bendra statymo suma bus padauginta iš 15. 
 
Žaidimo funkcijos 
Lentelė žemiau parodo skirtingus žaidimų mygtukus ir aprašo funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu statymo 
lygiu ir žetonų verte (taip pat galima spausti tarpo 
klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų meniu ir 
pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba nustatyti 
garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 

Paspauskite rodykles, kad naviguotumėte tarp 
laimėjimų lentelės lapų. 

 
Paspauskite, kad peržiūrėtumėte laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė žaidimo grąža žaidėjui yra 96.3% 
 
Laimėjimų lentelė 

	
 

147. Finas ir besisukantis sūkurys („Finn and Swirly Spin ™“) 	
 

Mažiausias statymas: 0,1 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 100.000,00 EUR 
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Žaidimo apžvalga 
Žaidimas „Finas ir besisukantis sūkurys“ yra 5 būgnų, 5 eilių lošimas, kuriame yra „Laukinio“ („Wild“) 
simbolis, „Papildomų sukimų raktas“ („Free Spins Key Simbol“), 4 skirtingi Papildomų sukimų tipai ir 
„Atsitiktinė“ („Random“) funkcija su 4 variacijomis. 
• Simboliai išsidėsto spiralės motyvu, prasidedančiu apatiniame kairiame būgnų kampe ir pasibaigiančiu 

centrinėje pozicijoje. 
• Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL“) selektoriumi. 
• Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi. 
• ŽETONAI („COINS“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
• Lošimas lošiamas 1-10 statymų lygiais (10 žetonų viename lygyje) ir skirtinga žetonų verte. 
• Laimėjimo derinio laimėjimas žetonais yra lygus laimėjimui, parodytam Laimėjimų lentelėje („Paytable“) 

ir padaugintam iš lošimo lygio. Šis skaičius taip pat padauginamas iš taikomų daugiklių koeficientų. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas. 
• Mažiausiai 3 sutampantys simboliai eilėje, horizontaliai ar vertikaliai, atsirandantys bet kur ant būgnų, yra 

laimėjimas. 
• Vienu metu gauti laimėjimai skirtinguose laimėjimų deriniuose yra pridedami. 
• Papildomi sukimai yra lošiami naudojant tą pačią sukimo mechaniką su 25 vietomis kaip ir pagrindiniame 

žaidime ir lošiama tame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia žetonų verte kaip ir sukimas, kuriame jie 
buvo aktyvuoti. 

 
Sukimo mechanika 
• Kiekvienoje iš 25 vietų atsiranda 25 atskiri simboliai, nepriklausantys nuo šalia esančių simbolių. 
• Laimėję simboliai bus sunaikinti ir likę simboliai pajudės, kad užimtų tuščias vietas. 
• Simboliai juda nuo didžiausiu skaičiumi pažymėtos vietos iki kitos mažiausiu skaičiumi pažymėtos vietos 

pagal rodyklės kryptį (žiūrėkite žemiau esančią diagramą). 
 

	
	

Laukiniai („Wild“) simboliai 
• Laimėjimai su Laukiniais („Wild“) simboliais gali susikryžiuoti arba persidengti toje pačioje eilėje arba 

tame pačiame stulpelyje. 
• Laukiniai („Wild“) simboliai nepasirodo per pirminį sukimą/išmetimą. 
 
Laimėjimų deriniai („Win Matches“) 
• Bet kokia horizontali ar vertikali linija iš trijų ar daugiau tokių pačių simbolių yra laimėjimo derinys. 
• Viena eilė ar būgnas gali savyje talpinti daugiau nei 1 laimėjimą. 
• Kai 3 ar 4 Laukiniai („Wild“) simboliai liečiasi vertikalioje ar horizontalioje linijoje, jie gali pakeisti tik 

simbolius, esančius abejose linijos pusėse, tai reiškia, kad grupė Laukinių („Wild“) simbolių negali patys 
sukurti laimėjimo. 
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• Laimėjimai, kuriuos sudaro tik Laukiniai („Wild“) simboliai, yra skaičiuojami tik tada, kai jokie kiti 
laimintys deriniai nėra įmanomi nei horizontaliai, nei vertikaliai. Kai taip nutinka, Laukiniai („Wild“) 
simboliai pakeičia daugiausiai išmokantį simbolį, nurodytą „Laimėjimų lentelėje“. 

 
„Lavina“ ir „Laukinių generatorius“ („Avalanche“ and „Wild Generation“) 
• Kai visi laimėjimai yra įvertinti, kiekvienas simbolis, kuris buvo dalimi laimėjimo, sprogs ir išnyks. 
• Kai simboliai sustoja, laimėjimų įvertinimas yra daromas pagal tai, kaip atrodo 5x5 tinklelis. 

• Lošime yra skirtingi laimėjimų tipai: laimėjimai, kurie turi Laukinius („Wild“) simbolius  ir 
laimėjimai, kurie neturi Laukinio („Wild“) simbolio. 

• Kiekvienas laimėjimas išjudins 1 iš 2 dalykų, priklausomai nuo laimėjimo tipo. 
• Laimėjimai, kuriuose yra Laukiniai („Wild“) simboliai: jeigu laimėjime yra Laukiniai („Wild“) simboliai, 

Laukinis („Wild“) simbolis, kuris prisidėjo prie laimėjimo, sprogs, sunaikindamas visus vertikaliai ir 
horizontaliai jį liečiančius simbolius. 

• Laimėjimai, kuriuose nėra Laukinio („Wild“) simbolio: jeigu laimėjime nėra Laukinių („Wild“) simbolių, 
naujas Laukiniai („Wild“) simbolis bus sukurtas vietoje vieno iš simbolių, kurie sprogo ir išnyko. 

• Kai visi sprogimai įvyks ir nauji Laukiniai („Wild“) simboliai atsidurs savo vietose, likę simboliai suvirs, 
kad užimtų tuščias vietas. Procesas kartosis iki pasibaigs visi laimėjimai. 

• Nauji „Laukinio“ simboliai bus įdėti į laimingojo derinio vidurį, tačiau yra išimčių (žiūrėti „Laimėjimai, 
kurie neturi Laukinių („Wild“) simbolių), kai nauji Laukiniai („Wild“) simboliai nebus sukurti. 

• „Lavinos“ laimėjimai yra pridedami prie likučio kartu su kitais žaidimo laimėjimais. 
 
„Papildomų sukimų raktas“ („Free Spins Key Simbol“) 
• Apatinė kairė vieta ant būgnų visada prasidės su „Papildomų sukimų rakto“ („Free Spins Key Simbol“) 

simboliu . 
• „Papildomų sukimų rakto“ („Free Spins Key Simbol“) simbolis po laimėjimų ir likusių simbolių lavinos 

judės centro link. 
• „Papildomų sukimų rakto“ („Free Spins Key Simbol“) simbolis negali išnykti per pagrindinį žaidimą. 
• Papildomi sukimai yra aktyvuojami, jeigu „Papildomų sukimų rakto“ („Free Spins Key Simbol“) simbolis 

yra centrinėje pozicijoje, kai nebėra laimingų derinių ir visos lavinos yra pasibaigusios. 
• Kiekvieną kartą, kai „Papildomų sukimų rakto“ („Free Spins Key Simbol“) simbolis pasiekia centrinę 

poziciją ir aktyvuoja Papildomus sukimus, rakto skaičiuoklė apatiniame dešiniajame žaidimo ekrano 
kampe padidėja 1. 

• Rakto skaičiuoklė nestartuos nuo nulio kiekvieną kartą, kai žaidimas yra išjungiamas, todėl žaidėjas galės 
tęsti žaidimą su surinktu raktų skaičiumi, kai iš naujo startuos žaidimą. 

 
Papildomi sukimai („Free Spins“) 
• Kai visi laimėjimai ir lavinos įvyksta, jeigu „Papildomų sukimų rakto“ simbolis yra centrinėje pozicijoje, 

Papildomų sukimų žaidimas yra suteikiamas. 
• Žaidėjas gali pasirinkti iš 4 skirtingų Papildomų sukimų žaidimų, kai kiekvienas iš jų yra susijęs su viena 

iš „Atsitiktinių“ funkcijų. 
• Per pirminį Papildomų sukimų žaidimą, tik viena „Atsitiktinė“ funkcija gali būti pasirinkta. Kai baigsis 

pirminis Papildomas sukimas, žaidėjas bus sugrąžintas į pagrindinį žaidimą ir nebegalės rinktis kito 
Papildomo sukimo žaidimo. 

• Viena „Atsitiktinė“ funkcija yra įteikiama per Papildomo sukimo žaidimą ir ši „Atsitiktinė“ funkcija 
visada nutinka per pirmą Papildomo sukimo žaidimo kritimą. Išimtis – „Drakono sunaikinimo 
funkcija“ („Dragon Destroy Feature“). 

• „Papildomų sukimų rakto“ simboliai neatsiranda per Papildomus sukimus. 
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• Pirmiausia pasirinkimui yra galimas tik vienas Papildomų sukimų žaidimas, tačiau daugiau gali būti 
atrakinta po tam tikro sužaistų Papildomų sukimų žaidimo lošimų. 

• Papildomi sukimai atsirakina tokia tvarka: „Žvaigždžių baro Papildomi sukimai“ („Star Bar Free Spins“), 
„Lavos urvo Papildomi sukimai“ („Lava Lair Free Spins“), „Laimingojo puodelio Papildomi 
sukimai“ („Lucky Mug Free Spins“), „Auksinio puodo Papildomi sukimai“ („Golden Pot Free Spins“). 

• „Laimingojo puodelio Papildomi sukimai“ („Lucky Mug Free Spins“) – atrakinimui reikia 9 raktų. 
• „Auksinio puodo Papildomi sukimai“ („Golden Pot Free Spins“) – atrakinimui reikia 16 raktų. 
• „Lavos urvo Papildomi sukimai“ („Lava Lair Free Spins“) – atrakinimui reikia 4 raktų. 
• „Lavos urvo Papildomi sukimai“ („Lava Lair Free Spins“) – atrakinimui reikia 4 raktų. 
• „Žvaigždžių baro Papildomi sukimai“ („Star Bar Free Spins“) – atrakinimui reikia 1 rakto. 
• Raktų skaičiuoklėje esančių raktų skaičius nemažėja po to, kai pasirenkamas Papildomo sukimo žaidimas. 
• „Žvaigždžių baro Papildomi sukimai“ („Star Bar Free Spins“) veikia taip pat kaip „Laukinio žvaigždžių 

lietaus atsitiktinė funkcija“ („Starfall Wilds Random Feature“) pagrindiniame žaidime. 
• Jeigu yra aktyvuojami „Žvaigždžių baro Papildomi sukimai“ („Star Bar Free Spins“), žaidėjui yra 

įteikiami 7 „Žvaigždžių baro Papildomi sukimai“ („Star Bar Free Spins“) su „Laukinio žvaigždžių lietaus 
atsitiktine funkcija“. 

• Per „Lavos urvo Papildomus sukimus“ („Lava Lair Free Spins“) „Lipnus laukinis“ visada atsiras vietoje 
„Papildomų sukimo rakto“ simbolio pagrindiniame žaidime. 

• Jeigu yra aktyvuojami „Lavos urvo Papildomi sukimai“ („Lava Lair Free Spins“), žaidėjui yra įteikiami 3 
„Lavos urvo Papildomi sukimai“ („Lava Lair Free Spins“) su „Drakono sunaikinimo funkcija“ („Dragon 
Destroy Feature“). 

• „Drakono sunaikinimo funkcija“ („Dragon Destroy Feature“), kitaip nei kitos „Atsitiktinės funkcijas“ nėra 
iš karto aktyvuojama, bet yra saugojama iki kol nebeatsiranda laimėjimų po lavinos. 

• „Drakono sunaikinimo funkcija“ („Dragon Destroy Feature“) veikia taip pat kaip ir pagrindiniame žaidime, 
išskyrus tai, kad „Lipnūs laukiniai“ ir „Laukiniai“ gali būti panaudoti sukurti laimingam modeliui. 

• Papildomai, per „Drakono sunaikinimo funkciją“ („Dragon Destroy Feature“) „Lipnaus laukinio“ simbolis 
negali būti niekaip sunaikintas, tačiau nėra svarbus, jeigu nesunaikinti mažiausiai 8 simboliai. 

• Jeigu yra aktyvuojami „Laimingojo puodelio Papildomi sukimai“ („Lucky Mug Free Spins“), yra 
aktyvuojami 4 „Laimingojo puodelio Papildomi sukimai“ („Lucky Mug Free Spins“) ir suteikiama 
„Airiškos laimės atsitiktinė funkcija“ („Irish Luck Random Feature“). 

• „Laimingojo puodelio Papildomi sukimai“ („Lucky Mug Free Spins“) veikia taip pat, kaip ir „Airiškos 
laimės atsitiktinė funkcija“ pagrindiniame žaidime. 

• „Laimingojo puodelio Papildomi sukimai“ („Lucky Mug Free Spins“) yra visada aktyvuojami po to, kai 
išdėliojami pradiniai simboliai (bet prieš tai, kai jie yra įvertinami), nepaisant to, ar yra laimingų derinių 
ekrane. 

• Perdengimas yra dedamas ant linijos, kurioje nėra laimėjimo. Jeigu tokios linijos nėra, yra pasirenkama 
linija, kurioje jau yra laimėjimas, tačiau uždengimo simbolis bus „Laukinis“. 

Jeigu nėra laimėjimo, simboliai pasikeičia taip: 
• Kiekviena iš 6 simbolių galimybių yra paskirstomas pagal tai, kaip dažnai jis pasirodo žaidimo zonoje. 
• Uždengimo simbolis yra parenkamas atsitiktine tvarka. 
• Jeigu yra aktyvuojami „Auksinio puodo Papildomi sukimai“ („Golden Pot Free Spins“), aktyvuojami 2 

„Auksinio puodo Papildomi sukimai“ („Golden Pot Free Spins“) ir aktyvuojama „Magiškos 
transformacijos atsitiktinė funkcija“ („Magic Transform Random Feature“). 

• „Auksinio puodo Papildomi sukimai“ („Golden Pot Free Spins“) veikia taip pat, kaip ir „Magiškos 
transformacijos funkcija“ pagrindiniame žaidime. 

• Abiejuose „Auksinio puodo papildomuose sukimuose“ („Golden Pot Free Spins“), 5 pikų ir širdžių 
simboliai yra atsitiktine tvarka padedami ant parinktų būgnų ir gali uždengti jau esančius pikų ir širdžių 
simbolius. 

• Laimėjimai iš Papildomų sukimų bus pridėti prie bet kurių laimėjimų iš pagrindinio žaidimo. 
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„Atsitiktinės funkcijas“ („Random Features“) 
• Po pradinio sukimo gali būti suteikiama „Atsitiktinė“ funkcija. 
• Ar bus suteikta „Atsitiktinė“ funkcija, nusprendžiama, kai visi simboliai sustoja ir, jeigu 

„Atsitiktinė“ funkcija suteikiama, ji bus iš karto aktyvuota, prieš įteikiant laimėjimus. 
• „Atsitiktinė“ funkcija negali atsirasti po to, kai pateikiami pradinio sukimo rezultatai. 
• Yra 4 skirtingi „Atsitiktinės“ funkcijas tipai, kuriuos galima laimėti: „Laukinis žvaigždžių 

lietus“ („Starfall Wilds“), „Drakono sunaikinimo“ („Dragon Destroy“), „Airiškos laimės“ („Irish Luck“), 
„Magiškos transformacijos“ („Magic Transform“). 

• „Drakono sunaikinimo“ („Dragon Destroy“) funkcija gali būti aktyvuota tik, jeigu nėra jokių laimėjimų 
prieš tai, kai yra aktyvuota „Drakono sunaikinimo“ („Dragon Destroy“) funkcija. 

• „Drakono sunaikinimo“ („Dragon Destroy“) funkcija sunaikins atsitiktinį simbolių skaičių, kuris aktyvuos 
dar vieną laviną. Tai nutinka taip, kad laimėjimas yra garantuotas po lavinos. 

• Funkcija „Laukinis žvaigždžių lietus“ („Starfall Wilds“) atsitiktine tvarka ant būgnų padeda 2 ar daugiau 
„Laukinius“. „Laukiniai“ gali atsirasti išsidėstę atsitiktine tvarka arba linija. 

• Jeigu „Laukiniai“ išsidėsto atsitiktine tvarka, pozicijos pasirenkamos atsitiktinai, tačiau jie nėra dedami 
virš „Papildomų sukimų rakto“ simbolio. 

• Jeigu sudėjus „Laukinius“, neįvyksta laimėjimas, „Laukiniai“ bus toliau pridedami atsitiktinėse vietose iki 
kol įvyks laimėjimas. 

• Jeigu „Laukiniai“ sudedami į liniją, kiekviena iš dešimties vertikalių ar horizontalių linijų yra 
pasirenkamos atsitiktine tvarka. 

• Taip vyksta iki randama linija, kurioje nėra „Papildomų sukimų rakto“ simbolio. 
• „Laukiniai“ turi atsirasti besiliečiantys vienas prie kito ant pasirinktos linijos, o jų pozicijos yra 

pasirenkamos tolygiai paskirstant pagal visas kombinacijas, kur „Laukiniai“ liečiasi. 
• Pavyzdžiui, jeigu trys „Laukiniai“ yra padėti ant horizontalios linijos, tai padėjimo galimybės yra kairiausi 

3, viduriniai 3 arba dešiniausi 3. 
• „Magiškos transformacijos“ („Magic Transform“) funkcija pakeis visus pikų ir širdžių simbolius į kitą, 

didesnį laimėjimą suteikiantį simbolį. 
• Simbolis, į kurį yra transformuojama, gali skirtis nuo pikų ar širdžių simbolių. 
• Lošime yra 16 (4x4) įmanomų transformacijų, nes kiekvienas piko ir širdies simbolis turi 4 galimybes, į ką 

jis gali transformuotis. 
• Visi pikų simboliai transformuosis į jo pasirinktą simbolį ir visi širdžių simboliai transformuosis į jo 

pasirinktą simbolį. 
• „Airiškos laimės“ („Irish Luck“) funkcija gali būti aktyvuota tik tada, jeigu po pradinio sukimo ant būgnų 

nėra nei vieno laimėjimo. Horizontali arba vertikali linija iš vienodo tipo simbolių (išskyrus „Laukinį“) yra 
pridedama ant būgnų, sukuriant garantuotą laimėjimą. 

• Ar bus pridėta vertikali, ar horizontali linija, pasirenkama atsitiktinai. 
• Jeigu pasirinktoje linijoje yra „Papildomų sukimų raktas“, linija yra perrenkama iki kol randama linija, 

kurioje nėra „Papildomų sukimų rakto“. 
 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.62 % 
 
Laimėjimų lentelė: 
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* Laiminti kombinacija yra bet kuri horizontali ar vertikali linija su 3 ar daugiau vienodais simboliais. 
Viena eilutė ar būgnas gali turėti daugiau nei 1 laimėjimą. 
Laimėjimams įtakos neturi simbolių judėjimas. 
Kai simboliai sustoja, laimėjimas apskaičiuojamas pagal tai, kaip atsiranda 5x5 ploto tinklas. 
 

148. Gėlės – Kalėdinis leidimas („Flowers Christmas Edition“) 
 
Mažiausias statymas: 0,30 EUR 
Didžiausias statymas: 75,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 37500,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
Žaidimas „Gėlės – Kalėdinis leidimas“ („Flowers Christmas Edition“) yra 5 būgnų, 3 eilių lošimas, turintis šias 
funkcijas: „Dvigubi“ („Double“) simboliai, „Laukinis“ („Wild“) pasikeitimai ir Papildomi sukimai („Free 
Spins“) su „Sulipusiais Laukiniais“ („Stacked Wild“) simboliais. 
• Lošimas lošiamas 30 statymų linijų skirtingais statymų lygiais ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
• Sukimo („Spin“) mygtukas lošia lošimą su nustatyta žetonų verte ir statymo lygiu. 
• Statymo lygis nustatomas „LEVEL / LYGIS“ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonų vertė nustatoma „COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ“ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonai („COINS“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS („MAX BET“) yra lošiamas iš didžiausio kiekio statymų linijų, didžiausio 

statymo lygio ir nustatytos žetonų vertės. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Statymo lygis yra žetonų skaičius vienoje statymo linijoje. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. 
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• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 

• „Laukinis“ („Wild“) simbolis 	pakeičia visus simbolius, išskyrus Papildomų sukimų („Free Spins“) 
ir „Dvigubi“ („Double“) simbolius. 

• „Laukinis“ („Wild“) simboliai, pakeičiantys „Dvigubi“ („Double“) simbolius, išmoka vieno simbolio, 
atsirandančio laiminčioje linijoje, vertę. 

• „Laukinis“ („Wild“) simbolis gali būti skaičiuojamas tik kaip vienas simbolis. 
• Visi laimėjimai išmokami tik pasirinktose statymo linijose, išskyrus laimėjimus, suteiktus Papildomų 

sukimų („Free Spins“) simbolių. 
• Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• Papildomų sukimų laimėjimai yra pridedami prie bet kurios statymo linijos laimėjimų. 
 
„Dvigubi“ („Double“) simboliai 
• Papildomų sukimų („Free Spins“) simboliai ir vidutinio laimėjimo („medium win“) simboliai gali būti 

arba viengubi, arba dvigubi. 
• Dvigubi simboliai skaičiuojami kaip 2 viengubi simboliai. 
• Dvigubi Papildomų sukimų („Double Free Spin“) simboliai gali atsirasti 2, 3 ir 4 būgnuose. 
• Laimėjimai yra apskaičiuojami pagal galutinį simbolių, atsirandančių statymo linijoje, skaičių. 
• Su „Dvigubi“ („Double“) simboliais, laiminti linija gali iš viso turėti nuo 3 iki 10 simbolių. 
 
Papildomi sukimai su „Sulipusiu Laukiniu“ („Stacked Wild“) 
• Papildomų sukimų simbolis yra „Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolis. 
• Papildomų sukimų simboliai gali atsirasti kaip viengubi arba dvigubi simboliai. 
• 4 ar daugiau Papildomų sukimų simboliai, atsirandantys bet kur būgnuose, aktyvuoja Papildomus sukimus. 

Statymas, kuris aktyvavo Papildomus sukimus, yra dvigubinamas pagal lentelę, remiantis Papildomų 
sukimų simbolių skaičiumi. 

 
Papildomų sukimų simbolių* Statymo dauginamasis Laimėtų Papildomų sukimų skaičius 

8 10 30 

7 4 25 

6 2 20 

5 2 15 

4 2 10 

3 2 - 

* Dvigubi simboliai skaičiuojami kaip 2 viengubi simboliai. 
 
• Papildomų sukimų laimėjimai trigubinami (x3). 
• Papildomi sukimai nėra dauginami pagal Papildomų sukimų dauginamąjį. 
• Papildomų sukimų metu 4 ar daugiau Papildomų sukimų simboliai, atsirandantys bet kur būgnuose, 

aktyvuoja papildomus sukimus. 
• Papildomi sukimai yra lošiami tuo pačiu statymu, kaip ir juos aktyvavusio sukimo. 
• Papildomų sukimų metu, „Sulipęs Laukinis“ („Stacked Wild“) simboliai gali atsirasti būgnuose su 

galimybe didesniems laimėjimams. 
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• Bet kokie laimėti Papildomi sukimai yra automatiškai pridedami prie jau turimų Papildomų sukimų. 
• Statymo linijos laimėjimai yra trigubinami Papildomų sukimų metu, išskyrus papildomų sukimų 

laimėjimus. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu statymo 
lygiu ir žetonų verte (taip pat galima spausti tarpo 
klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų meniu ir 
pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba nustatyti 
garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

	

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint peržiūrėti 
laimėjimų lentelės puslapius. Spausti centrinį mygtuką, 
norint sugrįžti į žaidimą. 

 

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,3%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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149. Gėlės („Flowers“) 
 
Mažiausias statymas: 0,30 EUR 
Didžiausias statymas: 75,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 37500,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga. Žaidimas „Gėlės“ („Flowers“) yra 5 būgnų, 3 eilių lošimas, turintis šias funkcijas: 
„Dvigubi“ („Double“) simboliai, „Laukinis“ („Wild“) pasikeitimai ir Papildomi sukimai („Free Spins“) su 
„Sulipusiais Laukiniais“ („Stacked Wild“) simboliais. 
• Lošimas lošiamas 30 statymų linijų skirtingais statymų lygiais ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
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• Sukimo („Spin“) mygtukas lošia lošimą su nustatyta žetonų verte ir statymo lygiu. 
• Statymo lygis nustatomas „LEVEL / LYGIS“ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonų vertė nustatoma „COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ“ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonai („COINS“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS („MAX BET“) yra lošiamas iš didžiausio kiekio statymų linijų, didžiausio 

statymo lygio ir nustatytos žetonų vertės. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Statymo lygis yra žetonų skaičius vienoje statymo linijoje. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 

• „Laukinis“ („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus Papildomų sukimų („Free 

Spins“)  ir „Dvigubi“ („Double“) 	 	 	simbolius. 
• „Laukinis“ („Wild“) simboliai, pakeičiantys „Dvigubi“ („Double“) simbolius, išmoka vieno simbolio, 

atsirandančio laiminčioje linijoje, vertę. 
• „Laukinis“ („Wild“) simbolis gali būti skaičiuojamas tik kaip vienas simbolis. 
• Visi laimėjimai išmokami tik pasirinktose statymo linijose, išskyrus laimėjimus už Papildomų sukimų 

(„Free Spins“) simbolius. 
• Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• Papildomų sukimų laimėjimai yra pridedami prie bet kurios statymo linijos laimėjimų. 
 
„Dvigubi“ („Double“) simboliai 
• Papildomų sukimų („Free Spins“) simboliai ir vidutinio laimėjimo („medium win“) simboliai gali būti 

arba viengubi, arba dvigubi. 
• Dvigubi simboliai skaičiuojami kaip 2 viengubi simboliai. 
• Dvigubi Papildomų sukimų („Double Free Spin“) simboliai gali atsirasti 2, 3 ir 4 būgnuose. 
• Laimėjimai yra apskaičiuojami pagal galutinį simbolių, atsirandančių statymo linijoje, skaičių. 
• Su „Dvigubi“ („Double“) simboliais, laiminti linija gali iš viso turėti nuo 3 iki 10 simbolių. 
 
Papildomi sukimai su „Sulipusiu Laukiniu“ („Stacked Wild“) 
• Papildomų sukimų simbolis yra „Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolis. 
• Papildomų sukimų simboliai gali atsirasti kaip viengubi arba dvigubi simboliai. 
• 4 ar daugiau Papildomų sukimų simboliai, atsirandantys bet kur būgnuose, aktyvuoja Papildomus sukimus. 

Statymas, kuris aktyvavo Papildomus sukimus, yra dvigubinamas pagal lentelę, remiantis Papildomų 
sukimų simbolių skaičiumi. 

 
Papildomų sukimų simbolių* Statymo dauginamasis Laimėtų Papildomų sukimų skaičius 

8 10 30 

7 4 25 

6 2 20 
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5 2 15 

4 2 10 

3 2 - 

* Dvigubi simboliai skaičiuojami kaip 2 viengubi simboliai. 
 
• Papildomų sukimų laimėjimai trigubinami (x3). 
• Papildomi sukimai nėra dauginami pagal Papildomų sukimų dauginamąjį. 
• Papildomų sukimų metu 4 ar daugiau Papildomų sukimų simboliai, atsirandantys bet kur būgnuose, 

aktyvuoja papildomus sukimus. 
• Papildomi sukimai yra lošiami tuo pačiu statymu, kaip ir juos aktyvavusio sukimo. 
• Papildomų sukimų metu, „Sulipęs Laukinis“ („Stacked Wild“) simboliai gali atsirasti būgnuose su 

galimybe didesniems laimėjimams. 
• Bet kokie laimėti Papildomi sukimai yra automatiškai pridedami prie jau turimų Papildomų sukimų. 
• Statymo linijos laimėjimai yra trigubinami Papildomų sukimų metu, išskyrus papildomų sukimų 

laimėjimus. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu statymo 
lygiu ir žetonų verte (taip pat galima spausti tarpo 
klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų meniu ir 
pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba nustatyti 
garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

	
Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint peržiūrėti 
laimėjimų lentelės puslapius. Spausti centrinį mygtuką, 
norint sugrįžti į žaidimą. 

 

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,3%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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150. Futbolas: Čempionų taurė („Football: Champions Cup™“)	
 
Mažiausias statymas: 0,2 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 10000,00 EUR 
 
Žaidimo apžvalga 
„Futbolas: Čempionų taurė™“ yra 5 būgnų, 3 eilučių, 20-linijų lošimas, turintis „Laukinį“ („Wild“) ir 
„Persidengiantį laukinį“ („Overlay Wild“) simbolius, Papildomus sukimus ir papildomą („Bonus“) žaidimą. 
Lošimas visada lošiamas 20 linijų skirtingais statymų lygiais ir žetonų verte. 
• Žaidėjai gali pasirinkti komandą, už kurią nori žaisti paspausdami ant atitinkamos komandos vėliavos 

pasirenkant šalį. 
• Taip pat žaidėjai gali paspausti Atsitiktinį („Random“) mygtuką ir pasirinkti komandą atsitiktinai. 
• Žaidėjai gali pasikeisti komandą, už kurią žaidžia, pagrindinio žaidimo metu paspausdami ant vėliavos 

ikonos. 
• Pasirinkta komanda neturi įtakos laimėjimams arba žaidimo eigai. 
• Statymo lygis pasirenkamas naudojant Lygio („LEVEL“) selektorių. 
• Žetonų vertė pasirenkama naudojant Žetonų vertės („Coin Value“) selektorių. 
• Žetonai atvaizduoja skaičių žetonų, kuriuos galima naudoti statymui. 
• Žaidžiant aukščiausiu lygiu, Didžiausias statymas („MAX BET“) žaidžia žaidimą didžiausiu linijų kiekiu 

ir esama žetonų verte. Žaidžiant bet kuriuo žemesniu lygiu, Didžiausias statymas („MAX BET“) turi būti 
paspaustas du kartus tam, kad sukimas būtų žaidžiamas pasirinktu lygiu. 

• Laimėjimo kombinacijos ir išmokos atliekamos pagal Laimėjimų lentelę. 
• Statymų lygis yra maksimalus žetonų skaičius per statymo eilutę. 
• Statymų eilutės laimėjimas žetonais yra lygus vertei, parodytai Laimėjimų lentelėje padaugintai iš statymų 

lygio. 
• Statymų eilutės laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais padaugintam iš žetonų vertės. 
• Tik didžiausias laimėjimas per statymų eilutę yra išmokamas. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas yra iš kairės į dešinę atvejis. 
• Vienalaikiai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra sudedami. 
 
„Laukinis“ („Wild“) simbolis 

• Laukiniai simboliai gali pasirodyti bet kuriame būgne ir pakeis visus simbolius, išskyrus 
„Scatter“ ir „Bonus“ simbolius. 



	

	

	

381	

• Laukinių simbolių pakeitimas išmoka laimėjusį derinį statymų linijoje pagal laimėjimų lentelę. 
 
 „Persidengiantis laukinis“ („Overlay Wild“) simbolis 
• Nuo 2 iki 5 „Persidengiantis laukinis“ simbolių gali pasirodyti pagrindiniame žaidime. 
• Pirmasis „Persidengiantis laukinis“ simbolis atsitiktinai pasirodo ant būgnų 1-3. 
• Antras „Persidengiantis laukinis“ simbolis atsitiktinai pasirodo ant būgnų 1-4. 
• Jei yra papildomų „Persidengiantis laukinis“ simbolių, jie nusileidžia visur, kur dar nėra Laukinio simbolio. 
• „Persidengiantis laukinis“ simbolis negali atsirasti vietoje kitų Laukinių simbolių. 
• „Persidengiantis laukinis“ simbolis negali atsirasti vietoje „Scatter“ arba „Bonus“ simbolių. 
 
„Bonus“ žaidimas 
• 3 ar daugiau „Bonus“ simbolių, rodomų bet kuriame būgne, aktyvuoja „Bonus“ žaidimą. 
• „Bonus“ žaidime pasirinkite ir spustelėkite baudinių žaidimą, kuris susideda iš 5 sukimų. Kiekvienas 

sukimas, savo ruožtu, susideda iš dviejų dalių. 
• Pirmoje dalyje žaidėjas pasirenka vieną iš 4 pozicijų ekrane, kad išbandytų ir spirtų. 
• Antroje dalyje žaidėjas veikia kaip vartininkas ir pasirenka vieną iš 4 pozicijų, kad atremtų priešininko 

smūgį. 
• Jei žaidėjas įmuša įvartį, jų komandos rezultatas padidėja 1, laimimi žetonai. 
• Jei žaidėjas atmuša priešininko įvartį, pritaikomas pergalės koeficientas. 
• Kiekvieną kartą, kai žaidėjas atmuša priešininko įvartį, laimėjimo koeficientas padidėja 1. 
• Jei žaidėjas nesugeba atmušti priešininko įvarčio, priešininko rezultatas padidėja per vieną. 
• Jei žaidėjas nesugeba įmušti įvarčio, nei žetonų laimėjimas, nei daugiklis neskiriami, o baudinių žaidimas 

tęsiasi. 
• Jei po 5 rsukimų rezultatas yra lygiosios, papildomas sukimas bus žaidžiamas, kol laimės viena komanda. 
• Bonuso žaidimo pabaigoje surinkti žetonai padauginami iš galutinio koeficiento. Žetonų skaičius priklauso 

nuo bendro laimėjimo. 
• Žetonų laimėjimo diapazonas ir koeficientas priklauso nuo Bonus simbolių, kurie aktyvavo Bonuso 

žaidimą, skaičiaus. 
• Kuo daugiau Bonuso simbolių suaktyvins Bonuso žaidimą, tuo geriau. 
• Jei Bonuso žaidimas suaktyvinamas su 3 Bonus simboliais, pradinis koeficientas yra 1 ir gali būti nuo x1 

iki x11 kartų daugiau už statymą. 
• Žetonų pergalės Bonuso žaidime, kuris buvo suaktyvintas su 3 Bonus simboliais, gali būti nuo x1 iki x3 

kartų daugiau už statymą. 
• Jei Bonuso žaidimas suaktyvinamas su 4 Bonus simboliais, pradinis koeficientas yra 3 ir gali būti nuo x3 

iki x13 kartų daugiau už statymą. 
• Bonuso žaidimas, kuris buvo įjungtas su 4 Bonus simboliais, gali būti nuo x2 iki x4 kartų daugiau už 

statymą. 
• Jei Bonuso žaidimas suaktyvinamas su 5 premijos simboliais, pradinis daugiklis yra 5 ir gali būti nuo x5 

iki x15 kartų daugiau už statymą. 
• Bonuso žaidimas, kuris buvo įjungtas su 5 premijos simboliais, gali būti nuo x5 iki x7 kartų. 
• Maksimalus baudinių mušimo etapų skaičius gali siekti iki 10. 
• Jei rezultatas yra lygus po 9 taškų, kitas etapas bus pabaiga, kuriame žaidėjas tiek įmuš įvartį, tiek ir 

apsigins nuo įvarčio. 
• Kai žaidėjas atlaiko priešininko smūgį dešimtajame lošime, laimėjimo koeficientas gali padidėti 1 arba 2. 
• „Bonus“ žaidimas baigiasi, kai viena iš komandų laimėjo. 
• Žaidėjas būtinai gaus žetonų laimėjimą. 
• Minimali ir didžiausia laimėtina suma bonuso žaidime yra atitinkamai 20 ir 98 000 žetonų. 
• Pasibaigus „Bonus“ žaidimui, „Bonus“ laimėjimas pridedamas prie visų taškų, kurie buvo turimi 

aktyvuojant „Bonus“ žaidimą. 
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Papildomi sukimai 
• 3 „Scatter“ simboliai, rodomi pagrindiniame žaidime bet kur ant 2, 3 ir 4 būgno, suaktyvina Papildomus 

sukimus. 
• Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte kaip sukimas, kuris suaktyvina 

Papildomus sukimus. 
• Papildomo sukimo lošimas imituoja futbolo čempionato nugalėtojų etapą. 
• Kiekvienas Papildomo sukimo sukimas yra atskiras futbolo žaidimas, kuriame, laimėjęs rungtynes žaidėjas 

pereina į kitą etapą, taigi aktyvuoja papildomą sukimą. 
• Tikslas - laimėti turnyrą, nes už 3, 2 ir 1 vietą suteikiamos žetonų premijos. 
• Maksimalus Papildomų sukimų skaičius yra 4, nes žaidėjas pakyla iš 16 dalyvių į ketvirtfinalį, tada į 

pusfinalį ir finalą. 
• Kiekvienas lošimas susideda iš 6 sukimų. 
• „Papildomi sukimai“ turi reguliarius „Laukinius“ ir „Įmušančius Laukinius“ simbolius, kurie įmuša 

įvarčius žaidėjo ir priešininko komandoms, priklausomai nuo to ant kokio būgno nusileido. „Laukinis“ ir 
„Įmušantis Laukinis“ simboliai abu pakeičia visus simbolius. 

• Reguliarūs laukiniai gali nusileisti bet kokiame būgne. „Mėlynas įmušantis laukinis“ simbolis nusileidžia 
tik ant 1 ir 2 būgno ir įmuša į priešininko vartus, „Raudonas įmušantis laukinis“ simbolis nusileidžia tik 
ant 4 ir 5 būgno ir įmuša į savo vartus. 

• Jei rezultatas lygus po pirmųjų 6 sukimų kiekviename lošime, suteikiamas papildomas sukimas. Tai tęsiasi 
tol, kol viena komanda laimės. 

• Jei laimi žaidėjo komanda, žaidėjas pereina į kitą turnyro etapą ir laimi dar 6 Papildomus sukimus. 
• Jei žaidėjas pralošia pusfinalį, žaidžiamos bronzos rungtynės. 
• Žetonų laimėjimas priklauso nuo to, kokią vietą žaidėjas užėmė. 
• Pirmoji vieta žaidėjui skiria x500 statymo koeficientą, antra vieta - x100 statymo koeficientą ir trečioji 

vieta – x20 statymo koeficientą. 
• Visuose „Laisvo sukimo“ lošimo etapuose būgnuose negali pasirodyti jokie „Scatter“ ar „Bonus“ simboliai. 
• Visos statymų linijos, laimėjusios kiekvieno laukinio sukimo lošimo etapo metu, pridedamos prie visų 

taurės laimėjimų, kurie aktyvuoja Papildomus sukimus ir žetonų laimėjimą, kurio dydis priklauso nuo to, 
kurią vietą žaidėjas užims. 

 
Žaidimo funkcijos 
Lentelė žemiau parodo skirtingus žaidimų mygtukus ir aprašo funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 
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Paspauskite rodykles, kad naviguotumėte tarp 
laimėjimų lentelės lapų. 

 

 

 

Paspauskite, kad grįžtumėte į pagrindinį 
žaidimą. 

 

 

Paspauskite, kad peržiūrėtumėte laimėjimų 
lentelę 

 

Paspauskite, kad atsitiktinai pasirinktumėte 
komandą, už kurią žaisite. 

 

Paspauskite, kad pakeistumėte komandą, už 
kurią žaisite. 

 

 

Pakeiskite, kad naviguotumėte tarp komandų 
vėliavų. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė žaidimo grąža žaidėjui yra 96.82%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. 
 

151. Vaisių parduotuvė („Fruit Shop“) 
 
Mažiausias statymas: 0,15 EUR 
Didžiausias statymas: 150,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 94600,00 EUR 
 
Žaidimas „Vaisių parduotuvė“ („Fruit Shop“) energingas 5 būgnų ir 15 statymo linijų lošimas, turintis šias 
funkcijas: „Laukinis pasikeitimas“ („Wild substittions“) su x2 dauginamuoju ir Papildomų sukimų („Free 
Spins“) x2 dauginamuoju. 
• Lošimas lošiamas 15 statymo linijų, 1-10 statymų lygiuose ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio kiekio statymų linijų, didžiausio 

statymo lygio ir nustatytos žetonų vertės. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 

• „Laukinis“ („Wild“) 	simbolis pakeičia visus būgno simbolius. 
• Tiek pagrindiniame žaidime, tiek su Papildomais sukimais „Wild“ simbolis pasirodo tik 2, 3 ir 4 būgnuose. 
• Statymo linijų laimėjimai su „Laukinis“ („Wild“) yra dvigubinami (x2). 
• Tik vienas „Laukinis“ („Wild“) dauginamasis yra pritaikomas per vieną statymo liniją. 
• Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. Šis skaičius taip pat dauginamas iš bet kokio tinkamo dauginamojo. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• „COINS / ŽETONAI“ rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
 
Papildomi sukimai („Free Spins“) 
• Statymo linijos laimėjimai su vienodų vaisių simboliais suteikia Papildomus sukimus. 
• Papildomais sukimais lošiama tais pačiais statymo lygiu bei žetonų verte, kuriais jie ir buvo aktyvuoti. 
• Papildomų sukimų laiminčios kombinacijos su sutampančiais simboliais suteikia papildomus sukimus 

pagal laimėjimų lentelę. 
• Papildomi sukimai baigiasi, kai jų nebelieka ir neatsiranda naujų laimėjimų. 
• Statymo linijos laimėjimai Papildomų sukimų metu išmoka dvigubai x2. 
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• Papildomų sukimų metu statymo linija su „Laukinis“ („Wild“) simboliais išmoka „Laukinis“ („Wild“) 
dauginamasis x Papildomų sukimų („Free Spins“) dauginamasis. 

• Papildomų sukimų pabaigoje, galutinis laimėjimas iš Papildomų sukimų yra pridedamas prie to sukimo, 
kuris aktyvavo Papildomus sukimus, laimėjimo. 

 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
• Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

 

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. Spausti 
X mygtuką, norint sugrįžti į žaidimą. 

 

 

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,7%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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152. Vaisių parduotuvė – Kalėdinis leidimas („Fruit Shop Christmas Edition“) 
 
Mažiausias statymas: 0,15 EUR 
Didžiausias statymas: 150,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 94600,00 EUR 
 
Žaidimas „Vaisių parduotuvė – Kalėdinis leidimas“ („Fruit Shop Christmas Edition“) energingas 5 būgnų ir 15 
statymo linijų lošimas, turintis šias funkcijas: „Laukinis pasikeitimas“ („Wild substitutions“) su x2 
dauginamuoju ir Papildomi sukimai („Free Spins“) su x2 dauginamuoju. 
• Lošimas lošiamas 15 statymo linijų, 1-10 statymų lygiuose ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
• Sukimo („Spin“) mygtukas lošia lošimą su nustatyta žetonų verte ir statymo lygiu. 
• Statymo lygis nustatomas „LEVEL / LYGIS“ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonų vertė nustatoma „COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ“ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS („MAX BET“) yra lošiamas iš didžiausio kiekio statymų linijų, didžiausio 

statymo lygio ir nustatytos žetonų vertės. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 

• „Laukinis“ („Wild“) 	simbolis pakeičia visus simbolius. 
• Tiek pagrindiniame žaidime, tiek Papildomų sukimų metu, „Laukinis“ („Wild“) simbolis atsiranda 2, 3 ir 4 

būgnuose. 
• Statymo linijos laimėjimai su „Laukinis“ („Wild“) simboliu laimi dvigubai (x2). 
• Tik vienas simbolio „Laukinis“ („Wild“) dauginamasis pritaikomas vienam statymo linijos laimėjimui. 
• Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas. 
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• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. Šis skaičius taip pat dauginamas iš bet kokio tinkamo dauginamojo. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• „COINS / ŽETONAI“ rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
 
Papildomi sukimai („Free Spins“) 
• Statymo linijos laimėjimai su vienodų vaisių simboliais suteikia Papildomus sukimus. 
• Papildomais sukimais lošiama tais pačiais statymo lygiu bei žetonų verte, kuriais jie ir buvo aktyvuoti. 
• Papildomų sukimų laiminčios kombinacijos su sutampančiais simboliais suteikia papildomus sukimus 

pagal laimėjimų lentelę. 
• Papildomi sukimai baigiasi, kai jų nebelieka ir neatsiranda naujų laimėjimų. 
• Statymo linijos laimėjimai Papildomų sukimų metu išmoka dvigubai x2. 
• Papildomų sukimų metu statymo linija su „Laukinis“ („Wild“) simboliais išmoka „Laukinis“ („Wild“) 

dauginamasis x Papildomų sukimų („Free Spins“) dauginamasis. 
• Papildomų sukimų pabaigoje, galutinis laimėjimas iš Papildomų sukimų yra pridedamas prie to sukimo, 

kuris aktyvavo Papildomus sukimus, laimėjimo. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

 
Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. Spausti 
X mygtuką, norint sugrįžti į žaidimą. 

 

 

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,7%. 
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Laimėjimų lentelė 
 

	

	

	
 

153. Gonzo paieškos („Gonzo‘s Quest“) 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 50,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 113715,00 EUR 
 
Žaidimas „Gonzo paieškos“ („Gonzo‘s Quest“) lošimas neturi sukimosi būgnų: šis 5 būgnų, 3 eilių, 20 linijų 
žaidimas pristato „Avalanche“ funkciją, kuri reiškia, kad simboliai ne išsisuka, o „sugriūna“. Taip pat turi šias 
funkcijas: „Free Falls“ laimėjimus ir „Wild“ pasikeitimus. 
• Lošimas lošiamas su fiksuotomis 20 statymų linijų, 1-5 statymų lygiuose ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS („MAX BET“) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio ir pasirinktos 

žetonų vertės. 
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• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 

• „Laukinis“ („Wild“) simbolis 	pasirodo tik 2, 3 ir 4 būgnuose, ir pakeičia visus simbolius. 
• Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. Šis skaičius taip pat dauginamas iš bet kokio tinkamo dauginamojo. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• Visi laimėjimai išmokami tik nuo statymo linijų, išskyrus laimėjimus su Papildomų sukimų simboliais. 
• Kai didžiausias dauginamasis yra pasiektas, visi laimėjimai išmokami su didžiausiu dauginamuoju, kol 

nebebus laimėjimų. Dauginamasis grįš į pradinį dauginamąjį. 
• „COINS / ŽETONAI“ rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
 
„Griūtis“ („Avalanche“) funkcija 
• Vietoje sukimosi, simboliai sukrinta į būgnus. 
• Laiminti statymo linija pradės „Griūties“ („Avalanche“) funkciją. 
• Laiminčių kombinacijų simboliai sprogsta ir išnyksta, palikdami vietos antram „Griūties“ („Avalanche“) 

efektui, kurio metu gali sukristi dar daugiau laiminčių simbolių. 
• „Griūties“ („Avalanche“) tęsiasi iki tol, kol daugiau nebėra laimėjimų. 
• Laimėjimo daugiklis didėja su kiekviena „Griūties“ („Avalanche“) funkcija iki kol pasiekia didžiausią 

įmanomą daugiklį. 
• Daugiklis išlieka didžiausias vėlesnėse griūtyse („Avalanches“) iki kol daugiau nebėra laimėjimų. 
• Didžiausias daugiklis yra 5 įprastame žaidime ir 15 Papildomų kritimų metu. Dėl detalių prašome žiūrėti 

laimėjimų lentelę. 
 

Papildomi kritimai („Free Falls“)  
• Papildomų kritimų simboliai atsiranda tik ant 1, 2 ir 3 būgnų. 
• Kiekvienoje statymo linijoje atsiradę 3 Papildomų kritimų simboliai aktyvuoja 10 Papildomų kritimų. 
• Papildomų kritimų simboliai laikomi sėkmingais, kai atsiranda nuo kairiausio būgno. 
• Papildomais kritimais lošiama tuo pačiu statymu, kuriais jie ir buvo aktyvuoti. 
• Laiminti statymo linija Papildomų kritimų metu iššaukia griūties („Avalanche“) funkciją. 
• Didžiausias daugiklis Papildomų kritimų metu yra 15. 
• Papildomi kritimai gali būti laimėti Papildomų kritimų metu. 
• Papildomų kritimų pabaigoje žaidimas grįžta į tą sukimą, kuris aktyvavo Papildomus kritimus. 
• Papildomų kritimų pabaigoje, galutinis laimėjimas iš Papildomų kritimų yra pridedamas prie kitų to 

sukimo, kuris aktyvavo Papildomus kritimus, laimėjimo. 
• 3 Papildomų kritimų simboliai aktyvuoja 10 papildomų kritimų. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 
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Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

 
Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. Spausti 
centrinį mygtuką, norint sugrįžti į žaidimą. 

 
Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,00%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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154. „Guns N’ Roses“ („Guns N’ Roses“)	
 
Mažiausias statymas: 0,2 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 75.000,00 EUR 
 
Žaidimas „Guns N’ Roses“ yra 5 būgnų, 3 eilių lošimas, turintis 20 lošimo linijų susidedančių iš „Laukinių 
pakaitalų“ („Wild substitutions“), „Besiplečiančių pakaitalų“ („Expanding substitutions“), „Apetito viską 
griaunančiam žvėriškumui“ („the Appetite for Destruction Wild“), „Premijos simbolių“ („Bonus symbols“), 
„Papildomų sukimų reikalavimų“ („Encore Free Spins“), „Legendinių sukimų“ („Legend Spins“), 
„Vienkartinio daugiklio“ („Solo multiplier“) ir „Minią džiuginančio premijos žaidimo“ („Crowd-pleaser Bonus 
Game“). 
• Žaidimas yra 20 fiksuotų statymo linijų, 1-10 statymo lygių bei skirtingos vertės žetonų. 
• Statymo lygis nustatomas spaudžiant ant mygtuko LYGIS („LEVEL“). 
• Žetono vertė nustatoma spaudžiant ant mygtuko ŽETONO VERTĖ („COIN VALUE“) 
• ŽETONAI („COINS“) nurodo galimą žetonų skaičių statymuose. 
• Žaidžiant aukščiausiame statymų lygyje DIDŽIAUSIAS STATYMAS („MAX BET“) žaidimas 

žaidžiamas su aukščiausiais įmanomais statymų lygiais ir dabartinėmis žetonų vertėmis. Žaidžiant 
žemiausiame statymų lygyje DIDŽIAUSIAS STATYMAS („MAX BET“) turi būti paspaustas du kartus 
norint sukimą žaisti asmeniškai pasirinktame lygyje. 

• Laimėjimų kombinacijos bei išmokėjimai yra parengti pagal LAIMĖJIMŲ LENTELĘ („PAYTABLE“). 
• Statymo lygis priklauso nuo pastatytų žetonų skaičiaus viename statyme. 
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• Statymo žetonų laimėjimas yra nurodytas LAIMĖJIMŲ LENTELĖJE („PAYTABLE“) bei yra 
dauginamas iš statymo lygio. Ši suma taip pat dauginama iš kitų papildomų koeficientų jei tokie priklauso 
žaidimo metu. 

• Statymo laimėjimas pinigais yra lygus laimėtų žetonų skaičiui padaugintam iš žetono vertės. 
• Tik aukščiausias laimėjimas per žaidimą yra išmokamas. 
• Statymo linijos laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki dešiniausiai 

esančio būgno. 
• Laimėjimai vykstantys tuo pačiu metu skirtingose statymo eilėse yra sudedami tarpusavyje. 
• Žetonai laimi išmokas tik linijiniuose statymuose, išskyrus laimėjimus su Premijos simboliais („Bonus 

symbols“) ir laimėjimus iš Minią džiuginančio premijos žaidimo („Crowd-pleaser Bonus Game“). 
• Tik 1 atsitiktinai aktyvuota arba premijos funkcija gali būti panaudota per vieną sukimą (išskyrus jei 

Papildomi sukimai („Encore Free Spins“) yra laimimi Minią džiuginančio premijos žaidimo („Crowd-
pleaser Bonus Game“) metu. 

 
Laukinis („WILD“) bei Besiplečiantis laukinis („Expanding Wild“) simbolis 
• Laukiniai simboliai gali atsirasti atsitiktinai bet kada ant būgnų, išskyrus ant 3 būgno žaidime Apetitas 

viską griaunančiam žvėriškumui („the Appetite for Destruction Wild“) arba kaip pakaitalas visiems 
simboliams išskyrus Premijos simboliams („Bonus symbols“). 

• Laukiniai simboliai gali pasikeisti į Besiplečiančius laukinius („Expanding wild“) kurie automatiškai 
išsiplečia ir apima visus būgnus. 

• Laukinio simbolio pakeitimas turi aukščiausią išmokamą laimėjimų kombinaciją remiantis LAIMĖJIMŲ 
LENTELE („PAYTABLE“). 

• Besiplečiantys simboliai („Expanding symbols“) 	gali pakeisti visus simbolius išskyrus žaidime 
Apetitas viską griaunančiam žvėriškumui („the Appetite for Destruction Wild“), perdanga gali įvykti tarp 
Laukinių („Wild“) ir Legendinių sukimų („Legend Spins“) bei tarp Grupuotų laukinių („Stacked wild“) ir 
Papildomų sukimų reikalavimų („Encore Free Spins“). 

 
Atsitiktinės pagrindinio žaidimo funkcijos 
• Pagrindiniame žaidime atsitiktinai gali būti aktyvuotos 3 pagrindinės funkcijos: Legendiniai sukimai 

(„Legend Spins“), Apetitas viską griaunančiam žvėriškumui („the Appetite for Destruction Wild“) ir 
Vienkartinis daugiklis („Solo multiplier“). 

 
Legendiniai sukimai („Legend Spins) 
• Legendinių sukimų („Legend Spins“) funkcija yra atsitiktinai aktyvuojama ir suteikia 1 Suskirstyto 

laukinio („Stacked wilds“) laimėjimą pirmajam sukimui. Legendinių sukimų („Legend Spins“) funkcija 
tuomet gauna 2 papildomus sukimus bei 2 Grupuotų laukinių („Stacked wilds“) būgnus. 

• Grupuoti laukiniai („Stacked wilds“) yra Laukinis („Wild“) simbolis, kuris dengia 3 būgnus. Tas pats 
simbolis gali atsirasti ant kitų būgnų, tačiau jis nesigrupuos ir nesiskaitys kaip laukinis („Wild“) simbolis. 

• Pirmojo sukimo metu 3 būgnus dengia Grupuoti laukiniai („Stacked wilds“), antrojo sukimo metu pirmasis 
ir penktasis būgnai yra Grupuoti laukiniai („Stacked wilds“), o paskutiniojo sukimo metu antrasis ir 
ketvirtasis būgnai yra Grupuoti laukiniai („Stacked wilds“). 

• Papildomi simboliai negali atsirasti ant būgnų Legendinių sukimų („Legend Spins“) metu. 
• Legendinių sukimų („Legend Spins“) pabaigoje, bendras laimėjimas iš Legendinių sukimų („Legend 

Spins“) yra pridedamas prie bet kurių laimėjimų, kurie aktyvavo Legendinių sukimų („Legend Spins“) 
sukimus. 
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Apetitas viską griaunančiam žvėriškumui („the Appetite for Destruction Wild“) 
• Apetitas viską griaunančiam žvėriškumui („the Appetite for Destruction Wild“) persidengia su Laukiniais 

(„Wild) kryžiaus forma atsitiktine tvarka arba pilnai arba pusėtinai matantis ant 3 būgno viena iš 3 pozicijų 
paminėtų LAIMĖJIMŲ LENTELĖJE („PAYTABLE“). 

• Apetito viską griaunančiam žvėriškumui („the Appetite for Destruction Wild“) simbolis gali pakeisti visus 
kitus simbolius išskyrus Premijos simbolius (Bonus symbols“). 

• Apetito viską griaunančiam žvėriškumui („the Appetite for Destruction Wild“) simbolis pagal 
LAIMĖJIMŲ LENTELĘ („PAYTABLE“) suteikia aukščiausią laimėjimų sumą. 

• Apetitas viską griaunančiam žvėriškumui („the Appetite for Destruction Wild“) negali būti aktyvuotas, kai 
3 Premijos simboliai („Bonus symbols“) atsiranda bet kur ant būgnų arba jeigu Legendiniai sukimai 
(„Legend Spins“) yra aktyvuoti. 

• Kai Apetitas viską griaunančiam žvėriškumui („the Appetite for Destruction Wild“) yra aktyvuotas, jokia 
kita funkcija negali būti aktyvuota. 

• Premijos simboliai („Bonus symbols) negali atsirasti ant jokių būgnų veikiant funkcijai Apetitas viską 
griaunančiam žvėriškumui („the Appetite for Destruction Wild“). 

• Laukiniai („Wild“) simboliai gali atsirast ant 1, 2, 4, ir 5 būgnų veikiant funkcijai Apetitas viską 
griaunančiam žvėriškumui („the Appetite for Destruction Wild“), tačiau negali išsiplėsti, jeigu Laukiniai 
(„Wild“) simboliai atsiranda eilutėje, esančioje po Apetitas viską griaunančiam žvėriškumui („the Appetite 
for Destruction Wild“). 

• Tačiau jeigu Laukinis („Wild“) simbolis atsiranda ant to paties būgno virš arba po Apetitas viską 
griaunančiam žvėriškumui („the Appetite for Destruction Wild“) eilute, Laukinis („Wild“) simbolis gali 
padengti tik tuos būgnus, kurie nėra padengti Apetitas viską griaunančiam žvėriškumui („the Appetite for 
Destruction Wild“) eilutės. 

 
 
Vienkartinis daugiklis („Solo multiplier“) 
• Vienkartinio daugiklio („Solo multiplier“) funkcija suteikia atsitiktinį laimėtų taškų padauginimą nuo 4 iki 

10 kartų, kai statymo linija surenka vien tik vienodus simbolius arba vienodus simbolius su Laukiniu 
(„Wild“) simboliu. 
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• Kai Vienkartinis daugiklis („Solo multiplier“) yra aktyvuojamas atsiranda vienas laimėjimą nešantis 
simbolis, tačiau jis gali atsirasti ant skirtingų linijų, nes Besiplečiantys laukai („Expanding wilds“) yra 
randami ant būgnų. Visi laimėjimai yra padauginami (nuo 4 iki 10 kartų) ir sudedami į galutinį laimėjimą. 

• Dauginimo simbolis atsiranda ant 4 būgno ir atstovauja laimėjimų skaičių, kuris matomas paryškintame 
viduriniame būgne. 

• Vienkartinis daugiklis („Solo multiplier“) yra aktyvuojamas, jeigu statymo linijoje yra bent 3 vienodi 
simboliai. 

• Vienkartinis daugiklis („Solo multiplier“) yra aktyvuojamas vienam laimėjimo simboliui per sukimą 
(išskyrus Laukiniams („Wild) simboliams“). 

• Vienkartinis daugiklis („Solo multiplier“) negali būti aktyvuotas jeigu Legendiniai sukimai („Legend 
Spins“) arba Apetitas viską griaunančiam žvėriškumui („the Appetite for Destruction Wild“) jau buvo 
aktyvuoti. 

• Vienkartinis daugiklis („Solo multiplier“) negali būti aktyvuotas jeigu 3 Premijos simboliai („Bonus 
symbols“) atsiranda ant bet kurių būgnų arba jeigu Premijos simboliai („Bonus symbols“) atsiranda ant 1 
ir 3 būgno. 

• Visų statymų laimėjimai yra dauginami iš Vienkartinio daugiklio („Solo multiplier“). 

 
 
Papildomos funkcijos: Papildomų sukimų reikalavimai („Encore Free Spins“), Minią džiuginančio premijos 
žaidimai („Crowd-pleaser Bonus Game“) ir Žetonų laimėjimai („Coin Wins“). 
• 3 Premijos simboliai („Bonus symbols“) atsiradę ant 1, 3 arba 5 būgnų pagrindiniame žaidime atsitiktinai 

suteikia vieną iš šių laimėjimų: Papildomų sukimų reikalavimas („Encore Free Spins“), Minią 
džiuginančio premijos žaidimas („Crowd-pleaser Bonus Game“) arba Žetonų laimėjimas („Coin Wins“). 

• Prieš suveikiant Premijos simboliui („Bonus simbols“) atsiranda ir pradeda suktis Premijos ratas. Reikia 
spausti stop mygtuką norint sustabdyti besisukantį ratą ir sužinoti, kurią Premijos funkciją („Bonus 
feature“) aktyvavote. Po tam tikro trumpo laiko nespaudus Stop mygtuko, ratas sustoja pats. 

• Mažiausias žetonų laimėjimas yra 200, tuo tarpu didžiausias yra 600. Laimėjimas yra dauginamas pagal 
statymo lygį, o galutinė suma yra parodoma Premijos rate („Bonus wheel“). 

 
Papildomų sukimų reikalavimai („Encore Free Spins“) 
• Papildomų sukimų reikalavimai („Encore Free Spins“) aktyvuoja 10 papildomų sukimų. 
• Aktyvavus Papildomų sukimų reikalavimus („Encore Free Spins“) atsiras dalyvio simbolis, kuris 

persidengs su Grupuotų laukinių („Stacked wilds“) simboliu 2, 3 arba 4 būgne kiekvieno sukimo metu. 
• Grupuotų laukinių („Stacked wilds“) simbolis atsiranda tuomet, kai Laukinis („Wild“) simbolis atsiranda 

ant 3 būgnų. 
• Premijos simboliai („Bonus symbols“) negali atsirasti ant būgnų, kai veikia Papildomų sukimų 

reikalavimai („Encore Free Spins“). 
• Papildomi sukimai („Free spins“) yra žaidžiami tame pačiame statymų lygyje bei su ta pačia žetonų verte, 

kuri buvo lošime, kurio metu buvo aktyvuoti Papildomi sukimai („Free spins“). 
• Papildomi Papildomi sukimai („Free spins“) negali būti laimėti Papildomų sukimų („Free spins) metu. 
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• Papildomų sukimų („Free spins“) pabaigoje žaidimas sugrįžta į sukimą, kurio metu buvo aktyvuoti 
Papildomi sukimai („Free spins“). 

• Papildomų sukimų reikalavimų („Encore Free Spins“) funkcijos laimėjimai žaidimo pabaigoje yra 
pridedami prie visų kitų lošimo laimėjimų, kurio metu buvo aktyvuota Papildomų sukimų reikalavimų 
(„Encore Free Spins“) funkcija. 

 
 
Minią džiuginančio premijos žaidimai („Crowd-pleaser Bonus Game“) 
• Minią džiuginančio premijos žaidimai („Crowd-pleaser Bonus Game“) yra Pasirink ir paspausk („Pick & 

Click“) žaidimas su 3 lygiais. Žaidėjai turi tam tikrą pasirinkimų skaičių, kurių metu galima laimėti žetonų 
• Pirmame lygyje žetonų laimėjimai vyrauja nuo 20 iki 40 žetonų, antrame lygyje žetonų laimėjimai vyrauja 

nuo 40 iki 100 žetonų, o trečiame lygyje žetonų laimėjimai vyrauja nuo 60 iki 200 žetonų. Taip pat visi 
laimėjimai yra dauginami iš lygio, kuriame žaidžiama, skaičiaus. 

• Apart galimybės laimėti žetonus visuose Minią džiuginančio premijos žaidimai („Crowd-pleaser Bonus 
Game“) lygiuose galima laimėti Papildomų sukimų („Free spin“) simbolį bei išsirinkti atsitiktinį simbolį, 
kuris atsiras kaip persidengimas. 

• Minios matuoklis („Crowd meter“) rodo laimėtus žetonus bei žaidėjo lygio progresą. 
• 3 Papildomų sukimų („Free spin“) simboliai atsiradę viso Minią džiuginančio premijos žaidimo („Crowd-

pleaser Bonus Game“) metu gali aktyvuoti 10 Papildomų sukimų reikalavimų („Encore Free Spins“). 
• Visi laimėti Papildomi sukimai („Free spin“) yra rodomi PAPILDOMŲ SUKIMŲ („FREE SPINS“) 

skiltyje. 
• Papildomų sukimų reikalavimas („Encore Free Spins“) yra žaidžiamas, kai Premijos žaidimas („Bonus 

game“) yra sužaistas ir visi laimėjimai yra suskaičiuoti. 
• Žetonų Laimėjimų vertė yra skaičiuojama pagal pirmojo lygio statymus. 
• Pirmajame lygyje, 3 paspaudimai yra suteikiami iš bendrų 8 galimybių laimėti žetonus. Mažiausias 

galimas laimėjimas yra 60 žetonų. 
• Pirmajame lygyje galima laimėti 1 Papildomo sukimo („Free spin“) simbolį. 
• Visų 3 lygių metu galima laimėti iki 3 Papildomų sukimų („Free spin“). 
• Perėjimas į antrąjį lygį įvyksta, kai pirmojo lygio metu yra surenkama mažiausiai 60 žetonų ir daugiau 

nebelieka pasirinkimų („picks“). 
• Antrojo lygio pradžioje 3 nauji pasirinkimai („picks“) yra suteikiami. 
• Perėjimas į trečiąjį lygį įvykstą, kai antrojo lygio metu yra surenkama 300 arba daugiau žetonų ir daugiau 

nebelieka pasirinkimų („picks“). 
• Trečiajame lygyje yra galimybė dvigubinti savo laimėjimą sukaupiant 800 žetonų, bendras Minią 

džiuginančio premijos žaidimo („Crowd-pleaser Bonus Game“) laimėjimas bus dauginimas iš 2. 
• Jeigu antrajame ir trečiajame lygiuose didžiausias pasirinkimų („picks“) skaičius yra pasiektas, papildomi 

pasirinkimai („picks“) nėra suteikiami. 
• Minią džiuginančio premijos žaidimo („Crowd-pleaser Bonus Game“) pabaigoje bendras laimėjimas šio 

žaidimo metu yra pridedamas prie to žaidimo sukimo, kurio metu buvo aktyvuotas Minią džiuginančio 
premijos žaidimas („Crowd-pleaser Bonus Game“). 
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Žaidimo funkcijos 
Apačioje esanti lentelė pateikia skirtingus mygtukus, kuriuos galima rasti žaidimo metu ir paaiškina jų 
atliekamą funkciją. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti žaidimo sukimą su 
esamuoju nustatytu lygiu bei žetonų skaičiumi 
(kitu atveju, spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti žaidimo galimybes. Remtis 
žaidimo nustatymų skirsniu apačioje. 

 
Spausti, norint išjungti garsą arba naudotis 
slankikliu garso stiprumui pritaikyti. 

 
Spausti, norint atsidaryti žaidimo taisykles. 

 

Spausti rodykles rodančias į kairę arba dešinę 
pusę norint slinkti per „LAIMĖJIMŲ 
LENTELĖS“ puslapius. 

	
Spausti, norint pamatyti „LAIMĖJIMŲ 
LENTELĘ“. 

	 Spausti, norint pamatyti „NUSTATYTĄJĮ 
SĄRAŠĄ“. 

 
Spausti, norint įjungti arba išjungti 
„NUSTATYTĄJĮ SĄRAŠĄ“. 

 
Spausti, norint pakeisti pasikartojančio ciklo 
funkcijas. 

	

Spausti, norint sustabdyti „Premijos ratą“. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.98% 
 
Laimėjimų lentelė 
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155. Kablio herojai („Hook’s Heroes“) 
 
Mažiausias statymas: 0,2 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 2.000,00 EUR 
 
Žaidimas „Kablio herojai“ yra 5 būgnų, 3 eilių, 20 linijų lošimas, turintis „Wild“ pakaitalus, „Free spins“ su 3 
skirtingomis funkcijomis ir „Feature spin“, kuris leidžia pasinaudoti bet kuria kita funkcija viename sukime. 
• Žaidimas yra 20 fiksuotų statymo linijų, 1-10 statymo lygių bei skirtingos vertės žetonų. 
• Statymo lygis nustatomas spaudžiant ant mygtuko LYGIS („LEVEL“). 
• Žetono vertė nustatoma spaudžiant ant mygtuko ŽETONO VERTĖ („COIN VALUE“). 
• ŽETONAI („COINS“) nurodo galimą žetonų skaičių statymuose. 
• Žaidžiant aukščiausiame statymų lygyje DIDŽIAUSIAS STATYMAS („MAX BET“) žaidimas 

žaidžiamas su aukščiausiais įmanomais statymų lygiais ir dabartinėmis žetonų vertėmis. Žaidžiant 
žemiausiame statymų lygyje DIDŽIAUSIAS STATYMAS („MAX BET“) turi būti paspaustas du kartus 
norint sukimą žaisti asmeniškai pasirinktame lygyje. 

• Laimėjimų kombinacijos bei išmokėjimai yra parengti pagal LAIMĖJIMŲ LENTELĘ („PAYTABLE“). 
• Statymo lygis priklauso nuo pastatytų žetonų skaičiaus viename statyme. 
• Statymo žetonų laimėjimas yra nurodytas LAIMĖJIMŲ LENTELĖJE („PAYTABLE“) bei yra 

dauginamas iš statymo lygio. Ši suma taip pat dauginama iš kitų papildomų koeficientų, jei tokie priklauso 
žaidimo metu. 

• Statymo laimėjimas pinigais yra lygus laimėtų žetonų skaičiui padaugintam iš žetono vertės. 
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• Tik aukščiausias laimėjimas per žaidimą yra išmokamas. 
• Statymo linijos laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki dešiniausiai 

esančio būgno. 
• „Wild“ simbolio pakeitimas turi aukščiausią išmokamą laimėjimų kombinaciją remiantis LAIMĖJIMŲ 

LENTELE („PAYTABLE“). 

 
• „Wild“ simboliai pakeičia visus simbolius išskyrus „Scatter“. 
• Laimėjimai vykstantys tuo pačiu metu skirtingose statymo eilėse yra sudedami tarpusavyje. 
• Žetonai laimi išmokas tik linijiniuose statymuose, išskyrus laimėjimus iš „Pirate Feature“ (Pirato funkcija), 

„Feature Spin“ (Funkcijos sukimas) ir laimėjimus iš „Free Spin“ (Nemokamas sukimas). 
• „Free Spins“ gali būti žaidžiami tik tame pačiame lygyje bei su ta pačia žetonų verte, kurioje buvo išlošti. 
 
„Free Spins“ (Nemokamas sukimas) ir „Feature Spins“ (Funkcijos sukimas) funkcijos: 
• Žaidimo metu galima aktyvuoti 3 skirtingas funkcijas, kurių metu aktyvuojasi „Free Spins“ arba vienas 

„Feature Spin“. 
• Funkcijų pavadinimai: yra „Fairy Feature“ (Fėjos funkcija), „Mermaid Feature“ (Undinės funkcija) ir 

„Pirate Feature“ (Pirato funkcija). 
• „Fairy Feature“ metu kiekvienas sukimas turi persidengimą tarp atsitiktinai išdėliotų „Wilds“, esančių tarp 

2 ir 5 būgnų. Kai laimimi tik 2 „Wilds“, vienas iš jų turi būti būtinai pateiktas ant 1, 2 arba 3 būgno. 
• „Mermaid Feature“ metu, visi laimėjimai yra dvigubinami, išskyrus tuos atvejus, kai laimėjimas turi 1 arba 

daugiau „Wild“, tada laimėjimai dauginami iš 4. 
• „Pirate Feature“ laimėjimai yra skaičiuojami pagal simbolius esančius ant būgnų. Tai reiškia, kad jeigu 

iškrenta 4 vienodi simboliai ant bet kurio būgno, laimėjimas skaičiuojamas taip, tarsi būtų iškritę 4 vienodi 
simboliai ant laimėjimo būgnų pagrindiniame žaidime. Šio žaidimo metu nėra „Wilds“ funkcijos. 

 
„Feature Spins“ ir „Free Spins“ 
• 2 „Scatter“ simboliai atsirandantys ant bet kurio būgno suteikia vieną Papildomą „Feature Spin“ su 

atsitiktinai pasirinkta funkcija. 
• 3 „Scatter“ simboliai atsirandantys ant bet kurio būgno suteikia „Free Spins“. Žaidėjas gali rinktis, kuria iš 

3 funkcijų nori pasinaudoti žaisdamas „Free Spins“. 
• Kiekviena funkcija aktyvuoja skirtinga kiekį „Free Spins“ (Nemokami sukimai). „Fairy Feature“ (Fėjos 

funkcija) aktyvuoja 7 „Free Spins“ (Nemokami sukimai), „Mermaid Feature“ (Undinės funkcija) 
aktyvuoja 10 „Free Spins“ (Nemokami sukimai), o „Pirate Feature“ (Pirato funkcija) aktyvuoja 15 „Free 
Spins“ (Nemokami sukimai). 

• 4 arba 5 „Scatter“ simboliai atsirandantys ant bet kurio būgno pagrindiniame žaidime parenka 2 arba 3 
„Free Spins“. Žaidėjas gali rinktis tą patį pasirinkimą 2 arba 3 kartus iš eilės, jeigu 4 arba daugiau 
„Scatters“ atsiranda ant būgnų. 

• Jeigu yra laimimi 2 arba 3 „Free Spins“ po pirmojo laimėjimo, ir jeigu 3 yra laimimi po pilno antrojo 
sukimo, žaidėjas ekrane gali pasirinkti „Free Spin“ funkciją ir pasinaudoti savo „Free Spins“ ateinančiame 
„Free Spins“ sukime. 

• „Feature Spins“ laimėjimai yra pridedami prie bendrų statymo linijų laimėjimų. 
• „Free Spins“ laimėjimai yra pridedami prie bendrų statymo linijų laimėjimų. 
• Žaidžiant „Free Spins“ papildomi „Free Spins“ negali būti laimimi. 
• Žaidžiant „Feature Spins“ papildomi „Feature Spins“ negali būti laimimi. 
 
Žaidimo taisyklės 
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Apačioje esanti lentelė pateikia skirtingus mygtukus, kuriuos galima rasti žaidimo metu ir paaiškina jų 
atliekamą funkciją. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti žaidimo sukimą su 
esamuoju nustatytu lygiu bei žetonų skaičiumi 
(kitu atveju, spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti žaidimo galimybes. Remtis 
žaidimo nustatymų skirsniu apačioje. 

 
Spausti, norint išjungti garsą arba naudotis 
slankikliu garso stiprumui pritaikyti. 

 
Spausti, norint atsidaryti žaidimo taisykles. 

 

Spausti rodykles rodančias į kairę arba dešinę 
pusę norint slinkti per „LAIMĖJIMŲ 
LENTELĖS“ puslapius. 

	
Spausti, norint pamatyti „LAIMĖJIMŲ 
LENTELĘ“. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.82%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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156. Karštoji linija („Hotline“)	

 
Mažiausias statymas: 0,15 EUR 
Didžiausias statymas: 300,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 60000,00 EUR 
 
Žaidimas „Karštoji linija“ („Hotline“) yra 5 būgnų, 3 eilių, 30 linijų (fiksuotų) lošimas, turintis šias funkcijas: 
„Laukinis“ („Wild“), „Išsiplečiantis Laukinis“ („Expanding Wild“), persukimai („Re-Spins“), Papildomi 
sukimai ir „Karštosios linijos Bonus statymas“ („Hotline Bonus Bet“). 
• Lošimas lošiamas su fiksuotomis 30 statymų linijų, 1-10 statymų lygiuose ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
• Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
• Statymo lygis yra žetonų skaičius 2 statymo linijose. 
• Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonai („COINS“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio ir nustatytos žetonų 

vertės. Kai lošiama mažesniu statymo lygiu, mygtukas MAX BET turi būti paspaudžiamas du kartus, 
norint žaisti pasirinktu lygiu. 

• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• Visi žetonų laimėjimai išmokami tik pagal statymo linijas. 
 
„Karštosios linijos Bonus statymas“ („Hotline Bonus Bet“) 
• „Karštosios linijos Bonus statymas“ („Hotline Bonus Bet“) yra funkcija, padidinanti šansus laimėti 

„Išsiplečiančius Laukinius“ („Expanding Wilds“) 	ir persukimus didesniam statymui. 
• Kiekviena linija yra karštoji linija. Kiekviena karštoji linija gali būti aktyvuota arba deaktyvuota. Viena 

karštoji linija visuomet būna aktyvuota. 
• Kai viena karštoji linija yra aktyvuota, lošimas vyksta su įprastiniu statymu (15 žetonų viename statymo 

lygyje). 
• Kai dvi karštosios linijos yra aktyvuotos, lošimas vyksta su dvigubu statymu (30 žetonų viename statymo 

lygyje). 
• Kai trys karštosios linijos yra aktyvuotos, lošimas vyksta su trigubu statymu (45 žetonų viename statymo 

lygyje). 
• Kuo daugiau yra aktyvuotų karštųjų linijų, tuo didesni šansai gauti „Išsiplečiančius 

Laukinius“ („Expanding Wilds“) bei laimėti persukimus. 
 
„Laukinis“ („Wild“) ir „Išsiplečiantis Laukinis“ („Expanding Wild“) 
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• „Wild“ simboliai gali pasirodyti bet kur būgnuose pagrindiniame žaidime, persukimų ir Papildomų 

sukimų metu, ir gali pakeisti visus simbolius, išskyrus „Išsklaidymo“ („Scatter“) 	simbolius. 
• Jei „Wild“ simbolis atsiranda aktyvioje karštojoje linijoje, jis išsiplečia ir užima visą būgną. 
• „Wild“ ir „Expanding Wild“ simbolių pakeitimai išmoka didžiausią įmanomą laimėjimų kombinaciją 

statymo linijoje pagal laimėjimų lentelę. 
 
Persukimai („Re-Spins“) 
• Pagrindiniame žaidime ir persukimų metu, „Wild“ simbolis, atsiradęs aktyvioje karštojoje linijoje, 

išsiplečia, užima visą būgną ir skiria persukimą po to, kai būna apskaičiuoti visi laimėjimai. 
• „Expanding Wild“ išlieka būgnuose tol, kol pasibaigia persukimai. 
• Persukimai baigiasi jei neatsiranda naujų „Wild“ simbolių aktyvioje karštojoje linijoje. 
• Persukimai yra lošiami tuo pačiu statymo lygiu, žetonų verte ir su tomis pačiomis aktyviomis karštomis 

linijomis, kaip ir to sukimo, kuris aktyvavo persukimus. 
• Visi persukimų laimėjimai yra pridedami prie pradinio sukimo laimėjimų. 
• Jei tuo pat metu laimimi ir Papildomi sukimai, ir persukimai, tai Papildomi sukimai aktyvuojasi pirmiau. 
 
Papildomi sukimai („Free Spins“) 
• 3 „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai, atsirandantys bet kur 1, 3 ir 5 būgnuose pagrindiniame žaidime, 

aktyvuoja 7 Papildomus sukimus. 
• Papildomų sukimų metu, „Wild“ simbolis, atsiradęs aktyvioje karštojoje linijoje, išsiplečia per visą būgną 

ir išlieka ten iki Papildomų sukimų pabaigos. 
• Papildomi sukimai negali būti laimėti Papildomų sukimų metu. 
• Papildomi sukimai yra lošiami tuo pačiu statymo lygiu, žetonų verte ir su tomis pačiomis aktyviomis 

karštomis linijomis, kaip ir to sukimo, kuris aktyvavo Papildomus sukimus. 
• Papildomų sukimų pabaigoje, visi laimėjimai nuo jų yra pridedami prie bet kurių laimėjimų to sukimo, 

kuris juos aktyvavo. 
• Papildomų sukimų pabaigoje, žaidimas sugrįžta į tą sukimą, kuris juos aktyvavo. 
• Jei tuo pat metu laimimi ir Papildomi sukimai, ir persukimai, tai Papildomi sukimai aktyvuojasi pirmiau. 
• Papildomi sukimai negali būti aktyvuoti persukimų metu. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 
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Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

	
Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

	

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. 

	

Spausti, norint sugrįžti į žaidimą. 

	

Spausti, norint deaktyvuoti/aktyvuoti karštąsias 
linijas. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,13% (įprastinio statymo metu), 96,70% (dvigubo statymo metu), 
97,04% (trigubo statymo metu). 
 
Laimėjimų lentelė 
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157. Džekas ir pupos stiebas („Jack and the Beanstalk“) 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 300000,00 EUR 
 
Žaidimas „Džekas ir pupos stiebas“ („Jack and the Beanstalk“) yra 5 būgnų, 3 eilių lošimas, turintis šias 
funkcijas: „Lobio kaupimas“ („Treasure Collection“) Papildomuose sukimuose ir „Vaikščiojantis 
Laukinis“ („Walking Wild“) su persukimais. 
• Lošimas lošiamas su fiksuotomis 20 statymų linijų, skirtinguose statymų lygiuose ir skirtingomis žetonų 

vertėmis. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio ir pasirinktos žetonų 

vertės. 
• Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Statymo linijos laimėjimai yra dauginami iš žetonų, pastatytų kiekvienoje linijoje, skaičiaus. 

• „Laukinis“ („Wild“) simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Išsklaidyti“ („Scatter“) 

	ir „Raktas“ („Key“) 	simbolius. 
• „Laukinis“ („Wild“) simbolio pakeitimai suteikia didžiausią įmanomą laimėjimų kombinaciją ant statymo 

linijų pagal laimėjimų lentelę. 
• Pagrindiniame žaidime „Laukinis“ („Wild“) simboliai atsiranda 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 
• Persukimų metu „Laukinis“ („Wild“) simboliai atsiranda 2, 3 ir 4 būgnuose. 
• Visi „Laukinis“ („Wild“) simbolių laimėjimai suteikia trigubą žetonų laimėjimą (x3). 
• „Raktas“ („The Key“) simboliai Papildomuose sukimuose pasirodo tik penktame būgne. 
• Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. Šis skaičius taip pat dauginamas iš bet kokio tinkamo dauginamojo. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Žetonų laimėjimai „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliuose yra pridedami prie bet kurios linijos laimėjimo. 
• Laimėjimai išmokami pasirinktose statymų linijose, išskyrus „Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolius. 
 
Papildomi sukimai 
• Būgnuose atsiradę 3 ar daugiau „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai aktyvuoja 10 Papildomų sukimų. 
• Papildomų sukimų metu atsiradę 3 ar daugiau „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai aktyvuoja 5 papildomus 

sukimus. 
• Papildomi sukimai yra atliekami tokio paties statymo lygio ir tiek pat linijų nustatymais, kaip ir to sukimo, 

kuris juos aktyvavo. 
• Papildomi sukimai ir „Vaikščiojantis Laukinis“ („Walking Wild“) funkcija gali būti aktyvuojama to paties 

sukimo metu. Jei taip nutinka, iš pradžių žaidžiama Papildomais sukimais, o vėliau aktyvuojasi 
„Vaikščiojantis Laukinis“ („Walking Wild“) funkcija. 
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• Visi Papildomų sukimų laimėjimai su „Laukinis“ („Wild“) simboliais išmoka trigubą (x3) žetonų 
laimėjimą. 

 
„The Walking Wild“ funkcija 
• Kai būgnuose pasirodo „Laukinis“ („Wild“) simbolis, suteikiamas vienas persukimas. 
• Persukimo metu „Laukinis“ („Wild“) simbolis pasislenka per vieną būgną į kairę, taip suteikdamas 

daugiau šansų laimėti. 
• Persukimai tęsiasi, kol būgnuose yra matomas „Laukinis“ („Wild“) simbolis. 
• „Vaikščiojantis Laukinis“ („Walking Wild“) funkcija pasirodo tiek pagrindiniame žaidime, tiek Papildomų 

sukimų metu. 
• Kai „Laukinis“ („Wild“) simbolis pasirodo Papildomų sukimų metu, Papildomi sukimai sustabdomi ir 

aktyvuojasi „Vaikščiojantis Laukinis“ („Walking Wild“) funkcija. Papildomi sukimai tęsiasi, kai baigia 
galioti „Vaikščiojantis Laukinis“ („Walking Wild“) funkcija. Jei papildoma „Vaikščiojantis 
Laukinis“ („Walking Wild“) funkcija pasirodo persukimų metu, persukimai tęsiasi iki kol šis simbolis 
atsiduria ties kairiausiuoju būgnu ir kito sukimo metu neatsiranda naujų „Laukinis“ („Wild“) simbolių. 

 
„Lobio kaupimas“ („Treasure Collection“) funkcija 
Papildomų sukimų metu, „Key“ (Rakto) simbolis atsiranda 5 būgne ir atrakina šias „Laukinis“ („Wild“) 
funkcijas: 
 

Įvykis Aprašymas 

2 sukrautų pinigų maišų 
simboliai 

Surinkus 3 „Key“ (raktų) simbolius, kitas būgnuose 
atsiradęs „Wild“ simbolis pavirs sujungtu „Wild“ simboliu 
iš 2 pinigų maišų. 

3 sujungti auksinių vištų 
simboliai 

Surinkus 6 „Key“ (raktų) simbolius, kitas būgnuose 
atsiradęs „Wild“ simbolis pavirs sujungtu „Wild“ simboliu, 
sudarytu iš 3 auksinių vištų simbolių. 

Išsiplečiančios auksinės 
arfos simboliai 

• Surinkus 9 „Key“ (raktų) simbolius, kitas būgnuose 
atsiradęs „Wild“ simbolis pavirs „Expanding 
Wild“ auksinės arfos simboliu.* 

• „Wild“ simbolis išsiplės per visą būgną ir suteiks 
galimybę didesniems laimėjimams. 

• Papildomų sukimų sesijų pabaigoje, visi surinkti 
simboliai dingsta. 

• Surinkus 9 „Key“ (raktų) simbolius ir būgnuose 
neturint „Išsiplečiančių Laukinių“ („Expanding 
Wilds“), žaidimas grįžta į pagrindinio žaidimo režimą. 

 
* „Sukrautas Laukinis“ („Stacked Wild“) yra „Laukinis“ („Wild“) simbolis, kuris užima 2 ar 3 pozicijas būgne. 
„Sukrautas Laukinis“ („Stacked Wild“) gali pilnai arba dalinai matytis, priklausomai nuo to, kaip sustoja 
būgnas. Kai būgne atsiranda „Sukrautas Laukinis“ („Stacked Wild“) simbolis, žaidėjui suteikiamas persukimas. 
Persukimo metu „Sukrautas Laukinis“ („Stacked Wild“) simbolis pasislenka per vieną būgną į kairę ir tai 
vyksta tol, kol pasiekiamas pats kairiausias būgnas, tuomet persukimas yra baigiamas. „Išsklaidyti“ („The 
Scatter“) simbolis nepasirodo persukimų metu, todėl nėra galimybės laimėti papildomų sukimų. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
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Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

	

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. Spausti 
X mygtuką, norint sugrįžti į žaidimą. 

	

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,3%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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158. Džekas Hameris („Jack Hammer“)	
	

Mažiausias statymas: 0,25 EUR 
Didžiausias statymas: 250,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 750000,00 EUR 
 
Žaidimas „Džekas Hameris“ („Jack Hammer“) yra 25 linijų, 3 eilių lošimas, naudojantis 15 nepriklausomų 
būgnų. 
• Žaidimas turi šias funkcijas: „Lipnūs laimėjimai“ („Sticky Wins“), Papildomi sukimai ir 

„Laukinis“ („Wild“) pasikeitimai. 
• Lošimas lošiamas 25 fiksuotomis statymų linijomis, 1-10 statymų lygiais ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio ir nustatytos žetonų 

vertės. 
• Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Statymo linijos laimėjimai yra padauginami iš žetonų skaičiaus vienoje statymo linijoje. 
• Išmokamas tik didžiausias linijos laimėjimas. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
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• Visi laimėjimai rodomi žetonais. 
• Papildomų sukimų simbolis yra „Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolis. 
• Papildomų sukimų laimėjimai yra pridedami prie bet kurios linijos laimėjimų. 
• Tiek pagrindiniame žaidime, tiek Papildomų sukimų metu, „Laukinis“ („Wild“) simbolis atsiranda 2, 3, 4 

ir 5 būgnuose. 

• „Laukinis“ („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus Papildomų sukimų („Free 
Spins“) simbolius. 

• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 
iš statymų lygio. Šis skaičius taip pat dauginamas iš bet kokio tinkamo dauginamojo. 

• Statymo lygis yra žetonų skaičius vienoje statymo linijoje. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
 
„Lipnūs laimėjimai“ („Sticky Wins“) funkcija 
• Laiminti statymo linija arba 3 ar daugiau Papildomų sukimų simboliai iššaukia šią funkciją. 
• Būgnai su laiminčiais simboliais lieka savo vietose būgnuose visų kitų persukimų metu, taip suteikdami 

galimybę laimėti didesnius laimėjimus. 
• Būgnai sukasi iki tol, kol nebeatsiranda naujų laimėjimų. 
• Kai nebeatsiranda naujų laimėjimų ir pasibaigia ši funkcija, visi aktyvūs laimėjimai yra išmokami. 
 
Papildomi sukimai (Free Spins) 
• Pagrindiniame žaidime ir Papildomų sukimų metu, 5 ar daugiau Papildomų sukimų simboliai, 

atsirandantys bet kur būgnuose, aktyvuoja Papildomus sukimus. Papildomų sukimų skaičius priklauso nuo 
laimėjimų lentelėje nurodytos informacijos. 

• Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir žetonų verte kaip ir to sukimo, kuris juos 
aktyvavo. 

• Papildomi sukimai gali būti laimėti Papildomų sukimų metu. 
• Papildomų sukimų laimėjimai yra trigubinami (x3). Netaikoma papildomų sukimų atveju. 
• Papildomų sukimų laimėjimai nėra dauginami pagal Papildomų sukimų dauginamąjį. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 
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Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

	

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. Spausti 
X mygtuką, norint sugrįžti į žaidimą. 

	

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 97%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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159. Džekas Hameris 2 („Jack Hammer 2“) 
 
Mažiausias statymas: 0,25 EUR 
Didžiausias statymas: 250,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 750000,00 EUR 
 
Žaidimas „Džekas Hameris 2“ („Jack Hammer 2“) yra 99 linijų, 3 eilių lošimas, naudojantis 15 nepriklausomų 
būgnų. 
• Žaidimas turi šias funkcijas: „Lipnūs laimėjimai“ („Sticky Wins“), Papildomi sukimai ir 

„Laukinis“ („Wild“) pasikeitimai. 
• Lošimas lošiamas 99 fiksuotomis statymų linijomis, 1-10 statymų lygiais. 
• Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio ir nustatytos žetonų 

vertės. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Laimėjimai išmokami tik statymų linijose, išskyrus laimėjimus su Papildomų sukimų simboliais. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. Šis skaičius taip pat dauginamas iš bet kokio tinkamo dauginamojo. 
• Įprastas statymas yra iš 50 žetonų. 
• Statymo lygis yra žetonų skaičius vienoje statymo linijoje. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Išmokamas tik didžiausias linijos laimėjimas. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 

• „Laukinis“ („Wild“) 	simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus Papildomų sukimų („Free 
Spins“) simbolius. 

• Pagrindiniame žaidime „Laukinis“ („Wild“) simbolis pasirodo 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 
• Papildomų sukimų metu „Laukinis“ („Wild“) simbolis pasirodo 2, 3 ir 4 būgnuose. 
• Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
 
„Lipnūs laimėjimai“ („Sticky Wins“) funkcija  
• Pagrindiniame žaidime ir Papildomų sukimų metu, laiminti statymo linija arba 3 ar daugiau Papildomų 

sukimų simboliai iššaukia šią funkciją. 
• Būgnai su laiminčiais simboliais lieka savo vietose būgnuose visų kitų persukimų metu, taip suteikdami 

galimybę laimėti didesnius laimėjimus. 
• Būgnai sukasi iki tol, kol nebeatsiranda naujų laimėjimų. 
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• Kai nebeatsiranda naujų laimėjimų ir pasibaigia ši funkcija, visi aktyvūs laimėjimai yra išmokami. 
 

Papildomi sukimai („Free Spins“)  
• Papildomų sukimų simbolis yra „Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolis. 
• Papildomi sukimai gali būti laimėti Papildomų sukimų metu. 
• Pagrindiniame žaidime ir Papildomų sukimų metu, 5 ar daugiau Papildomų sukimų simboliai, 

atsirandantys bet kur būgnuose, aktyvuoja Papildomus sukimus. 
• Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir žetonų verte kaip ir to sukimo, kuris juos 

aktyvavo. 
• Statymo linijos laimėjimai Papildomų sukimų metu yra dvigubinami (x2). 
• Papildomai laimėti Papildomi sukimai yra automatiškai pridedami prie jau turimų Papildomų sukimų. 
• Papildomų sukimų laimėjimai nėra dauginami pagal Papildomų sukimų dauginamąjį. 

• Papildomų sukimų metu „Atsitiktinis Laukinis“ („Random Wild“) simboliai 	atsiranda 
tik 2, 3 ir 4 būgnuose ir pakeičia visus simbolius, išskyrus įprastą „Laukinis“ („Wild“) simbolį ir 
Papildomų sukimų simbolius. 

• Papildomų sukimų pabaigoje, galutinis laimėjimas yra pridedamas prie bet kurių to sukimo, kuris juos 
aktyvavo, laimėjimų. 

 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

	

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. Spausti 
X mygtuką, norint sugrįžti į žaidimą. 

	

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
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Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 97,07%. 
 
Laimėjimų lentelė 

	

	

	

	
	

160. Džekpotas 6000“ („Jackpot 6000“)	
 
Mažiausias statymas: 1 EUR 
Didžiausias statymas: 20 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1.200,00 EUR 
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• „Džekpotas 6000“ („Jackpot 6000“) yra 3 būgnų, 5 linijų lošimas, turintis „Joker“, „Heads or 

Tails“ žaidimus bei „Supermeter“ režimą. 
• Žaidėjas gali žaisti 5 fiksuotomis statymo linijomis, su 2 žetonais, turinčiais skirtingas vertes kiekvienoje 

statymo eilėje. 
• Numatytas statymas prasidėjus žaidimui yra 10. Šios statymo sumos žaidėjas negali pakeisti rankiniu būdu. 
• Norint pakeisti žetono vertę reikia spausti ant bet kurio žetono, esančio ekrane. Vieno žaidimo metu tik 

vienas žetonas gali būti pasirinktas. 
• Statymo piniginė vertė yra „STATYMAS“ (BET) padauginta iš žetono vertės, kuri žaidimo metu yra 

nurodyta ant pasirinkto žetono. 
• Kreditų matuoklis rodo „ŽETONUS“ (COINS), „STATYMĄ“ (BET), ir „LAIMĖJIMĄ“ (WIN). 
• Simbolių laimėjimų deriniai yra sužymėti „Laimėjimų lentelėje“ (Paytable) esančioje virš būgnų. 
• Laimėjimų deriniai ir išmokėjimai yra suformuojami pagal „Laimėjimų lentelėje“ (Paytable). 
• Laimėjimo statymo linijoje piniginė vertė yra lygi žetonų skaičiaus ir jų vertės dauginimui tarpusavyje. 
• Laimėjimai vykstantys tuo pačiu metu skirtingose statymo eilėse yra sudedami tarpusavyje. 
• Visos 5 statymo linijos yra veiklios su esamąją žetono verte. 
• „Joker“ „laimėjimų lentelė“ (paytable) rodo laimėjimus išsukus 3 „Joker“ vienoje statymo eilėje. 
• Visi laimėjimai, įskaitant ir laimėjimus „Supermeter“ režime yra išmokami pagal „Laimėjimų 

lentelę“ (Paytable). 
• Visus laimėjimus, išskyrus „Joker“ ir „Supermeter“ režimo galima dvigubinti. 
• Kiekvieno laimėjimo metu yra galimybė statyti dalį arba visus savo laimėjimus žaidime „Head or Tails“, 

kurio metu yra 50/50 galimybė pasidvigubinti visus savo laimėjimus. Ši funkcija neveikia 
„Supermeter“ rėžime. 

• Žaidžiant ir laimint bet kokiame „Džekpotas 6000“ („Jackpot 6000“) lošime yra suteikiama galimybė 
žaisti „Supermeter“ režime. Tačiau šia galimybe negalima naudotis žaidžiant „Joker“. 

• „Supermeter“ režimas suteikia šansą laimėti 2 „Jokers“ bei 3 bet kokius eilinius simbolius ant bet kurio 
būgno. 

• „Žvaigždė“ (Star) , „Varpas“ (Bell) , „Vynuogės“ (Grapes) , „Citrinos“ (Lemons) , ir 

„Vyšnios“ (Cherries) 	laikomi eiliniais simboliais. 
• Tuomet žaidėjas turi šansą žaisti dar vieną žaidimą ir surinkti savo laimėjimus. Jeigu žaidimas pralaimimas 

likę žetonai, atėmus pralaimėto žaidimo statymo sumą, yra įkeliami į kreditų matuoklį. 

• „Supermeter“ režime kiekviena 2 „Jokers“ kombinacija suteikia paslaptingąjį laimėjimą, kuris 
vyrauja tarp 10 ir 6000 žetonų. 

• Kai žaidėjas pasirenka „Supermeter“ režimą statymų vertė pakyla nuo 10 iki 20. 
• Kai „Supermeter“ režime pasiekiama 6000 žetonų, suma yra automatiškai surenkama ir žaidėjas 

grąžinamas į pagrindinį žaidimą. 
• Pagrindinis žaidimas grįžta į žetonų vertės pasirinkimo etapą, o tuo tarpu laimėjimas iš 

„Supermeter“ režimo yra rodomas pagal esamąją žetonų vertę. 
• Žetonų vertė yra rodoma „ŽETONŲ“ (COINS / ŽETONAI) skiltyje ir yra apribojama 6 ženklų skaičiumi. 

Jeigu bendras skaičius viršija 6 skaitmenis, skaičiai yra trumpinami iš dešinės pusės. 
• „Jackpot 6000“ maksimalus laimėjimas yra 6000 žetonų. 
 
„Heads or Tails“ („galva ar uodega“) 
• Laimėjimai yra automatiškai statomi ant „Heads or Tails“ („galva ar uodega“, viena iš dviejų galimybių). 
• Norint žaisti su pilna laimėta suma, spausti „Heads or Tails“ mygtuką. 
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• Norint žaisti su dalimi laimėtos sumos, spausti „PERKELTI“ (TRANSFER) kiekvieną kartą norint perkelti 
20 žetonų iš laimėtos sumos, kurią norite išsaugoti. Perkėlus sumą, kurią norite išsaugoti, spausti „Heads 
or Tails“ mygtuką. 

• Perkelti žetonai yra saugomi kaip „Rezervuojami žetonai“. Šie žetonai nėra naudojami jokiems statymams. 
• Jeigu nenorite žaisti „Heads or Tails“, spausti „SURINKTI“ (COLLECT) norint pridėti savo laimėjimus 

prie kreditų ir grįžti į lošimą. 
• Pasirinkus „Heads or Tails“ žaidimą, išmesto žetono laimingoji pusė yra paryškinta. 
• „Heads or Tails“ žaidimas pasibaigia, kai laimėjimo suma viršija 3000 žetonų. 
• Jei bendras žaidimo laimėjimas yra 20 arba mažiau žetonų, spausti „PERKELTI“ (TRANSFER), kuomet 

laimėti žetonai yra perkeliami į jūsų bendrus laimėjimus ir grįžtama į pagrindinį žaidimą. 
• Jei laimite, galite arba toliau žaisti „Heads or Tails“ žaidimą arba grįžti į pagrindinį žaidimą. 
 
Apačioje esanti lentelė pateikia skirtingus mygtukus, kuriuos galima rasti žaidimo metu ir paaiškina jų 
atliekamą funkciją. 
 

Mygtukas Funkcija 

 
Spausti, norint pradėti žaidimo sukimą su 
esamuoju nustatytu lygiu bei žetonų skaičiumi. 

 

Spausti, norint sužaisti „Tails“. 

 

Spausti, norint sužaisti „Heads“. 

 

Spausti, norint laimėtą sumą pridėti prie bendros 
laimėtos sumos ir sugrįžti į pagrindinį žaidimą. 

 

Vienas paspaudimas išsaugo 20 žetonų nuo 
laimėtos sumos atskiroje sumoje, kuri apsaugota 
nuo statymų. 

	
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti žaidimo galimybes. Remtis 
žaidimo nustatymų skirsniu apačioje. 

	
Spausti, norint išjungti garsą arba naudotis 
slankikliu garso stiprumui pritaikyti. 

	
Spausti, norint atsidaryti žaidimo taisykles. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 95.0% - 98.9%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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161. Džimis Hendriksas („Jimi Hendrix“) 	
 
Mažiausias statymas: 0,2 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 4.000,00 EUR 
 
Žaidimas „Jimi Hendrix“ yra 5 būgnų, 3 eilių lošimas, turintis 20 lošimo linijų susidedančių iš „Re-spins“, 
„Wild substitutions“, „Wild transformation“, ir „Pick and Click“ funkcijų, kurių metu galima laimėti „Free 
Spins“ arba žetonų. 
• Žaidimas yra 20 fiksuotų statymo linijų, 1-10 statymo lygių bei skirtingos vertės žetonų. 
• Statymo lygis nustatomas spaudžiant ant mygtuko „LYGIS“ (LEVEL / LYGIS). 
• Žetono vertė nustatoma spaudžiant ant mygtuko „ŽETONO VERTĖ“ (COIN VALUE). 
• „ŽETONAI“ (COINS / ŽETONAI) nurodo galimą žetonų skaičių statymuose. 
• Žaidžiant aukščiausiame statymų lygyje „DIDŽIAUSIAS STATYMAS“ (MAX BET) žaidimas 

žaidžiamas su aukščiausiais įmanomais statymų lygiais ir dabartinėmis žetonų vertėmis. Žaidžiant 
žemiausiame statymų lygyje „DIDŽIAUSIAS STATYMAS“ (MAX BET) turi būti paspaustas du kartus 
norint sukimą žaisti asmeniškai pasirinktame lygyje. 

• Pagal „Laimėjimų lentelę“ (Paytable) „Wild“ simbolių pakeitimas turi aukščiausią laimėjimo vertę 
statymo linijose. 

• „Wild“ simboliai gali pakeisti visus simbolius išskyrus „Scatter“. 
• Laimėjimų kombinacijos bei išmokėjimai yra parengti pagal „Laimėjimų lentelę“ (Paytable). 
• Statymo lygis priklauso nuo pastatytų žetonų skaičiaus viename statyme. 
• Statymo žetonų laimėjimas yra nurodytas „LAIMĖJIMŲ LENTELĖJE” (PAYTABLE) bei yra 

dauginamas iš statymo lygio. 
• Statymo laimėjimas pinigais yra lygus laimėtų žetonų skaičiui padaugintam iš žetono vertės. 
• Tik aukščiausias laimėjimas per žaidimą yra išmokamas. 
• Statymo linijos laimėjimai mokami iš eilės pradedant nuo kairiausiai esančio būgno iki dešiniausiai 

esančio būgno. 
• Laimėjimai vykstantys tuo pačiu metu skirtingose statymo eilėse yra sudedami tarpusavyje. 
• Žetonai laimi tik linijiniuose statymuose, išskyrus laimėjimus iš „Click and Pick“. 
• „Free Spins“ žaidžiami tokiame pačiame lygyje ir su tokiu pačiu žetonų skaičiumi kokiuose ir buvo laimėti. 
• „Re-Spins“ žaidžiami tokiame pačiame lygyje ir su tokiu pačiu žetonų skaičiumi kokiuose ir buvo laimėti. 
• „Purple Haze“ žaidimo pabaigoje galutinis laimėjimas yra pridedamas prie visų kitų laimėjimų sukime, 

kurio metu buvo aktyvuotas „Purple Haze“. 
• „Red Guitar Re-spin“ žaidimo pabaigoje galutinis laimėjimas yra pridedamas prie visų kitų laimėjimų 

sukime, kurio metu buvo aktyvuotas „Red Guitar Re-spin“. 
• „Pick and Click“ funkcijos (Coin Win (Žetono laimėjimas), Crosstown Traffic Free Spins (Crosstown 

Traffic nemokami sukimai), Purple Haze Free Spins (Purple Haze nemokami sukimai), Little Wing Free 
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Spins (Little Wing nemokami sukimai)) žaidimo pabaigoje galutinis laimėjimas yra pridedamas prie visų 
kitų laimėjimų sukime, kurio metu buvo aktyvuotos „Pick and Click“ funkcijos. 

 
Pagrindinės žaidimo funkcijos: 

• Žaidimo metu galima aktyvuoti 2 skirtingas funkcijas, kurių metu aktyvuojasi „Purple Haze“ 	

arba „Red Guitar Re-spin“ . 
• „Purple Haze“ yra aktyvuojamas kai „Purple Haze“ iškrenta ant pirmojo būgno. 
• Kai „Purple Haze“ simbolis iškrenta ant pirmojo būgno, simboliai 10, J, Q, K ir A pasikeičia į 

„Wild“ simbolius, tačiau tik tam sukimui. 
• „Purple Haze“, iškritęs ant pirmojo būgno veikia kaip „Wild“ simbolis, po kurio įvyksta 

„Wild“ transformacija. 
• Prieš prasidedant „Red Guitar Re-spin“ žaidimui, laimėjimas yra suteikiamas žaidėjui prieš sukimą tik ką 

įvykusį pagrindiniame žaidime. 
• 4 ar daugiau „Red Guitar“ simbolių, iškrentančių ant būgnų pagrindiniame žaidime, aktyvuoja „Red Guitar 

Re-spin“ funkciją. 
• 4 ar daugiau simbolių lieka ant būgnų ir veikia kaip tolesni „Red Guitar Re-spin“ persidengiantys 

simboliai kiekvieno sukimo metu. 
• Aktyvavus „Red Guitar Re-spin“ būgnai persisuka vieną kartą. Jeigu nauji „Red Guitar“ simboliai sustoja 

ant būgnų per persukimą, dar vienas persukimas yra aktyvuojamas. 
• „Red Guitar Re-spin“ funkcija pasibaigia, kai daugiau nebeišsukami nauji „Red Guitar“ simboliai. 
• Įvykus persukimo funkcijai ir neatsiradus naujiems „Red Guitar“ simboliams ant būgnų, persukimo 

funkcija baigiasi ir išmokama laimėta suma. Laimėjimai nesuteikiami prieš paskutinį persukimą. 
• Vienintelės laimėjimo kombinacijos su „Red Guitar“ yra išmokamos po paskutinio „Red Guitar“ sukimo: 

Laimėjimai už jokias kitas laimėjimų kombinacijas nėra išmokami. 
• „Wild“ ir „Scatter“ simboliai neatsiranda ant būgnų per „Red Guitar Re-spin“ funkciją. 
• Abi „Red Guitar Re-spin“ ir „Pick and Click„ funkcijos gali būti aktyvuojamos žaidžiant „Purple Haze“. 
 
„Pick and Click“ (Pasirink ir spustelk) funkcija 

• „Pick and Click“ 	funkcija yra aktyvuojama kai 3 „Scatter“ simboliai atsiranda ant 3, 4 ir 5 
būgnų. 

• „Pick and Click“ funkcija gali būti aktyvuota tik pagrindinio žaidimo metu ir per „Purple Haze“ žaidimą. 
• Aktyvavus funkciją prasideda „Pick and Click“ žaidimas. 
• Yra 4 skirtingi galimi laimėjimai žaidžiant „Pick and Click“: žetonų laimėjimas, „Crosstown Traffic Free 

Spins“ (Crosstown Traffic nemokami sukimai), „Purple Haze Free Spins“ (Purple Haze nemokami 
sukimai) ir „Little Wing FreeSpins“ (Little Wings nemokami sukimai). 

• Žaidėjai spaudžia ant garsiakalbio mygtuko, kuris atskleidžia 4 skirtingus simbolius. Kai žaidėjas surenka 
3 vienodus simbolius yra suteikiamas laimėjimas. 

• Tik vienas laimėjimas gali būti išmokėtas žaidžiant „Pick and Click“. 
• Jeigu žaidėjas surenka 3 laimingus žetonus, žetoninis laimėjimas yra suteikiamas ir dauginamas iš 8 arba 

30 kartų. 
• Didžiausias galimas laimėjimas „Pick and Click“ žaidimo metu yra 6000 žetonų. 
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• Jeigu žaidėjas surenka 3 „Crosstown Traffic Free Spins“ (Crosstown Traffic nemokami sukimai) simbolius, 
jis laimi 6 „Free Spins“ su „Wild“ simboliais, atsirandančiais ant skirtingų būgnų kiekvieno sukimo metu. 

• Pirmojo sukimo metu „Wild“ atsiranda ant penktojo būgno. Antrojo sukimo metu, „Wild“ atsiranda ant 4 
ir 5 būgnų, trečiojo sukimo metu ant 3 ir 4 būgnų, ketvirtojo sukimo metu ant 2 ir 3 būgnų, penktojo 
sukimo metu ant 1 ir 2 būgnų, šeštojo sukimo metu ant 1 būgno. 

• Jeigu žaidėjas surenka 3 „Purple Haze Free Spins“ (Purple Haze nemokami sukimai) simbolius, nuo 6 iki 
12 „Free Spins“ gali būti laimimi. Žaidžiant „Free Spins“ šie simboliai pasikeičia į „Wild“ 10, J, Q, K, ir A 
simbolius. 

• Jeigu žaidėjas surenka 3 „Little Wing FreeSpins“ (Little Wings nemokami sukimai) simbolius, nuo 6 iki 
12 „Free Spins“ gali būti laimimi tarp 3 ir 5 persidengiančių „Wilds“ simbolių atsitiktinai atsirandančių ant 
būgnų. 

• „Pick and Click“ negali būti laimėtas per jokį „Free Spins“ žaidimą. 
 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.9%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	

	

	
 

162. Džokeris Pro („Joker Pro“) 
 
Mažiausias statymas: 0,10 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 100000,00 EUR 
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Žaidimas „Džokeris Pro“ („Joker Pro“) yra 5 būgnų, 3 eilių lošimas, turintis šias funkcijas: „Joker Pro 
persukimai“ ir „Karštas staigus laimėjimas“ („Hot Spot Win“). 
• Lošimas vyksta su 10 fiksuotų statymų linijų, 1-10 statymų lygiuose ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
• Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
• Statymo lygis yra žetonų skaičius statymo linijoje. 
• Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio ir nustatytos žetonų 

vertės. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• Visi žetonų laimėjimai išmokami tik pagal statymo linijas. 
 
„Joker Pro persukimai“ („Joker Pro Re-Spins“) 

• Pagrindiniame žaidime, vienas ar daugiau „Išsklaidyti“ („Scatter“) 	simboliai atsiranda 2, 3 arba 
4 būgnuose, kurie aktyvuoja šiuos persukimus. 

• „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai gali atsirasti tik pagrindiniame žaidime ant 2, 3 ir 4 būgnų. 
• Jei trys „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai atsiranda viduryje 2, 3 ir 4 būgno pagrindiniame žaidime, 

„Karštas staigus laimėjimas“ („Hot Spot Win“) yra skiriamas 1000 dauginamasis iš statymo sumos. 
• „Joker Pro persukimai“ („Joker Pro Re-Spins“) yra žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir žetonų verte kaip 

ir to sukimo, kuris juos aktyvavo. 
• Persukimų metu, 1 ir 5 būgnai pavirsta „Laukinis“ („Wild“) būgnais ir pasirodo trys „Hot Spot“ pozicijos 

viduryje 2, 3 ir 4 būgnų. 
• „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai, kurie aktyvavo persukimus, pavirsta „Laukinis“ („Wild“) simboliais, 

kurie prilimpa prie būgnų, ir būgnai persisuka. 

• Jei trys „Laukinis“ („Wild“) 	simboliai atsiras karštose pozicijose („Hot Spot“), „Karštas staigus 
laimėjimas“ („Hot Spot Win“) bus aktyvuotas (1000 padauginta iš statymo) ir persukimai baigsis. 

• „Laukinis“ („Wild“) simboliai gali atsirasti tik 2, 3 i 4 būgnuose persukimų metu ir pakeisti visus, išskyrus 
„Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolius. 

• Vienas ar daugiau papildomas „Laukinis“ („Wild“) simbolis, atsiradęs būgnuose persukimų metu, skiria 
papildomą persukimą ir prilimpa prie būgnų iki persukimų pabaigos. 

• Galutinis persukimų laimėjimas yra pridedamas prie to sukimo, kuris juos aktyvavo, laimėjimų. 
• Jei galutinis persukimų laimėjimas, įskaitant bet kuriuos laimėjimus nuo to sukimo, kuris juos aktyvavo, 

pasiekia 1000 padauginta iš statymo, laimėjimas 1000 padauginta iš statymo yra skiriamas ir persukimai 
baigiasi. 

• Jei neatsiranda papildomų „Laukinis“ („Wild“) simbolių būgnuose persukimų metu, persukimai baigiasi. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
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Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

	

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. Spausti 
X mygtuką, norint sugrįžti į žaidimą. 

	

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,80%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	
163. Lošimo automatų karalius („King of Slots“)	

	
Mažiausias statymas: 0,25 EUR 
Didžiausias statymas: 250,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 750000,00 EUR 
 
Žaidimas „Lošimo automatų karalius“ („King of Slots“) yra 25 linijų, 3 eilių lošimas, naudojantis 15 
nepriklausomų būgnų. 
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• Žaidimas turi šias funkcijas: „Lipnūs laimėjimai“ („Sticky Wins“), Papildomi sukimai ir 
„Laukinis“ („Wild“) pasikeitimai. 

• Lošimas lošiamas 25 fiksuotomis statymų linijomis, 1-10 statymų lygiais ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio ir nustatytos žetonų 

vertės. 
• Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
• Statymo lygis yra žetonų skaičius vienoje statymo linijoje. 
• Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. Šis skaičius taip pat dauginamas iš bet kokio tinkamo dauginamojo. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Statymo linijos laimėjimai yra dauginami iš žetonų skaičiaus statymo linijoje. 
• Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• Visi laimėjimai yra rodomi žetonais. 
• Visi žetonų laimėjimai išmokami tik statymo linijose. 
• Papildomų sukimų laimėjimai yra pridedami prie bet kurios statymo linijos laimėjimų. 

• „Laukinis“ („Wild“) simbolis 	pakeičia visus simbolius, išskyrus „Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolius 

. 
 
„Lipnūs laimėjimai“ („Sticky Wins“) funkcija 
• Pagrindiniame žaidime ir Papildomų sukimų metu, laiminti statymo linija arba 3 ar daugiau Papildomų 

sukimų simboliai iššaukia šią funkciją. 
• Būgnai su laiminčiais simboliais lieka savo vietose būgnuose visų kitų persukimų metu, taip suteikdami 

galimybę laimėti didesnius laimėjimus. 
• Būgnai sukasi iki tol, kol nebeatsiranda naujų laimėjimų. 
• Kai nebeatsiranda naujų laimėjimų ir pasibaigia ši funkcija, visi aktyvūs laimėjimai yra išmokami. 
 
Papildomi sukimai (Free Spins) 
• Pagrindiniame žaidime ir Papildomų sukimų metu, 5 ar daugiau „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai, 

atsirandantys bet kur būgnuose, aktyvuoja Papildomus sukimus. Papildomų sukimų skaičius yra toks, koks 
nurodytas laimėjimų lentelėje. 

• Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir žetonų verte kaip ir to sukimo, kuris juos 
aktyvavo. 

• Papildomi sukimai gali būti laimėti Papildomų sukimų metu. 
• Papildomų sukimų laimėjimai yra trigubinami (x3). Išskyrus papildomus sukimus. 
• Papildomų sukimų laimėjimai nėra dauginami pagal Papildomų sukimų dauginamąjį. 
• Papildomų sukimų pabaigoje, galutinis laimėjimas yra pridedamas prie bet kurių to sukimo, kuris juos 

aktyvavo, laimėjimų. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
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Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

	
Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

	
Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. 

	
Spausti, norint sugrįžti į pagrindinį žaidimą. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,96%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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164. Koi princesė („Koi Princess“)	
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 100000,00 EUR 
 
Žaidimas „Koi princesė“ („Koi Princess“) yra 5 būgnų, 3 eilių lošimas, turintis šias funkcijas: Atsitiktinis 
(„Random“) vienam sukimui, „Bonus“, Laukinio pasikeitimai („Wild Substitutions“), „Bonus“ simboliai ir 
„Bonus Bet“ režimas. 
• Lošimas lošiamas su fiksuotomis 20 statymų linijų, 1-10 statymų lygiuose ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
• Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
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• DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio kiekio statymų linijų, didžiausio 
statymo lygio ir nustatytos žetonų vertės. 

• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Statymo lygis yra žetonų skaičius statymo linijoje. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. Šis skaičius taip pat dauginamas iš bet kokio tinkamo dauginamojo. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• „Laukinis“ („Wild“) simbolio pakeitimai suteikia didžiausią įmanomą laimėjimų kombinaciją ant statymo 

linijų pagal laimėjimų lentelę. 
• „Laukinis“ („Wild“) simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Bonus“ simbolius. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• Visi žetonų laimėjimai išmokami tik pagal statymo linijas, išskyrus laimėjimus „Bonus“ funkcijas režimo 

sukimus. 
• „Random“ ir „Bonus“ funkcijos yra lošiamos tais pačiais statymo lygio ir žetonų vertės nustatymais, kaip 

ir to sukimo, kuris jas aktyvavo. 
 
„Bonus Bet“ režimas 
• „Bonus Bet“ režimas gali būti aktyvuotas kiekvienam sukimui. Aktyvuojant šį režimą, dvigubėja sukimo 

kaina. 
• Aktyvavus „Bonus Bet“ režimą, padidėja galimybė laimėti „Random“ ir „Bonus“ funkcijas taip pat ir 

keičiant „Bonus Wheel“ sukimo vertes ir didėja užtikrinti žetonų laimėjimai „Sure Win“ Papildomuose 
sukimuose. 

• „Bonus Bet“ režimas nekeičia esamo statymo lygio ir žetonų vertės. 
• „Bonus Bet“ režimas gali būti aktyvuotas ir deaktyvuotas pagrindiniame žaidime ir Intro ekrane. 
 
„Random“ atsitiktinė funkcija 
• Kiekvieno sukimo metu pagrindiniame žaidime, viena iš 4 „Random“ funkcijų gali būti aktyvuota. 
• Kai aktyvuojama „Random“ funkcija, žaidėjas gali pasirinkti iš 3 variantų, kurią „Random“ funkciją nori 

aktyvuoti. 
• 4 įmanomos „Random“ funkcijos yra: „5-Hit“ (5 smūgiai), „Random Wilds“ (Atsitiktiniai laukiniai), 

„Wild Reels“ (Laukiniai būgnai) ir „Bonus Game“ (Premijos žaidimas) aktyvacija. 

• „5-Hit“ funkcija suteikia žaidėjui vieną sukimą su garantuotu 5 atsitiktinai parinktų simbolių 
laimėjimu ant atsitiktinai parinktos statymo linijos. 

• 5 atsitiktinai parinkti simboliai pakeičia visus simbolius statymo linijoje. 
• Norint pasirinkti atsitiktinai pakeičiantį simbolį, reikia spausti specialiame plote ant „5-Hit“ sukimo rato, 

atsiradusio po būgnais. 
• Jei įjungtas tarpo klavišas, leidžiantis pradėti sukimą, jį paspaudus bus sustabdyti „Bonus Wheel“, „Bonus 

Feature Wheel“ ir „5-Hit Wheel“ ratai. 
• Kaip alternatyva, „5-Hit“ ratas bus sustabdytas automatiškai po 30 sekundžių. 

• „The Random Wild“ atsitiktinė funkcija suteikia žaidėjui 1 sukimą su 4-9 „Wilds“ simbolių 
pasikeitimais bet kuriuose būgnuose. 
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• „The Wild Reels“ atsitiktinė funkcija suteikia žaidėjui 1 sukimą kurio metu tarp 2 ir 5 būgnų 
atsiranda „Wild“ simboliai pasirinktuose būgnuose. 

• „The Bonus Activation“ atsitiktinė funkcija suteikia žaidėjui 1 sukimą. 
• Tik viena „Random“ atsitiktinė funkcija gali būti aktyvuota vieno sukimo metu. 
• „Random“ funkcijos negali būti aktyvuotos per „Bonus“ funkcijas. 
• „Random“ funkcijos ir „Bonus“ funkcija negali būti pakartotinai aktyvuotos. 
• „Random“ ir „Bonus“ funkcijų pabaigoje, galutinis laimėjimas nuo šių funkcijų yra pridedamas prie to 

sukimo, kuris aktyvavo tas funkcijas. 
 
„Bonus“ funkcija 
• 3 „Bonus“ simboliai, atsirandantys ant 1, 3 ir 5 būgno, suteikia atsitiktinę „Bonus“ funkciją. Jei 2 

„Bonus“ simboliai yra ant būgnų, kai užbaigiamas sukimas ir bet kurios statymo linijos laimėjimai 
išmokami, trečias „Bonus“ simbolis gali atsirasti iš nematomo būgnų lauko, suteikiant „Bonus“ funkciją. 

• Norint aktyvuoti „Bonus“ funkciją, reikia spausti specialiame plote ant „Bonus Feature“ sukimo rato, 
atsiradusio po būgnais. 

• „Bonus Feature“ sukimo ratas nustos suktis automatiškai po 90 sekundžių, jei žaidėjas nesiims jokių 
veiksmų. 

• „Bonus“ funkcija taip pat gali būti aktyvuota vėliau, po to, kai suteikiama „Random“ atsitiktinė funkcija. 
• 4 „Bonus“ funkcijos yra: „Sure Win“ (Užtikrintas laimėjimas) Papildomi sukimai, „Wild 

Reels“ (Laukiniai būgnai) Papildomi sukimai, „Coin Wind“ (Žetono vėjas) ir „Bonus Wheel“ (Premijos 
ratas). 

• Tik „Bonus“ funkcija gali būti aktyvuota „Bonus Feature“ sukimo rato. 
• „Bonus“ funkciją gali aktyvuoti tik „Random“ atsitikinė funkcija, jei „Random Bonus“ atsitiktinė funkcija 

yra laimėta. 
• „Random“ funkcijos ir „Bonus“ funkcija negali būti pakartotinai aktyvuotos. 
• Pabaigoje „Random“ ir „Bonus“ funkcijų laimėjimai bus pridėti prie to sukimo, kuris aktyvavo šias 

funkcijas laimėjimų. 
 
„Sure Win“ Papildomi sukimai 

• „Sure Win“ Papildomi sukimai suteikia 10 „Sure Win“ Papildomų sukimų. 
• „Sure Win“ Papildomų sukimų funkcijos metu kiekvieno sukimo laimėjimas bus bent jau toks pats, kaip 

didžiausias iki tol turėtas „Sure Win“ Papildomų sukimų laimėjimas, išskyrus patį pirmąjį, kuris yra 
peržaidžiama žaidėjo suma (20 žetonų padauginta iš statymo lygio standartiniame režime ir 40 žetonų 
padauginta iš statymo lygio „Bonus Bet“ režime). 

• Nuo 1 iki 5 Papildomo „Sure Win“ sukimo, 1 perdengiantis „Laukinis“ („Wild“) simbolis atsiranda bet 
kurioje 1, 2 arba 3 būgno vietoje. Po 5 sukimo, papildomas „Laukinis“ („Wild“) simbolis atsiranda bet kur 
3, 4 arba 5 būgne. Simbolio „Laukinis“ („Wild“) pozicija keičiasi kiekvieno sukimo metu. 

• Po kiekvieno Papildomo „Sure Win“ sukimo, laimėjimas yra vertinamas, ar jis yra didesnis nei užtikrintas 
laimėjimas. 

• Jei laimėjimas nuo vieno „Sure Win“ sukimo yra mažesnis ar toks pat, kaip užtikrinto laimėjimo suma, 
tuomet vietoje jo tikrojo laimėjimo jam yra skiriama užtikrinto laimėjimo suma. 

• Laimėjimo kompensacija žaidime fiksuojama kaip skirtumas tarp užtikrinto laimėjimo sumos ir žaidėjo 
laimėtų žetonų skaičiaus. 

• Papildomi „Sure Win“ Papildomi sukimai yra automatiškai pridedami prie jau turimų „Sure 
Win“ Papildomų sukimų. 
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• Pabaigoje „Sure Win“ Papildomų sukimų, žaidimas grįžta į tą patį sukimą, kuriuo buvo aktyvuoti „Sure 
Win“ Papildomi sukimai. 

 
„Wild Reels“ Papildomi sukimai 

• „Wild Reels“ Papildomi sukimai suteikia 10 „Wild Reels“ Papildomų sukimų. Papildomi „Wild 
Reels“ Papildomi sukimai negali būti laimėti kol yra aktyvi ši „Bonus“ funkcija. 

• „Wild Reels“ sukimų funkcijoje kiekvieno sukimo metu bet kuris tarp 1 ir 5 būgnų bus padengtas 
„Wild“ simboliais. 

• Jų kiekis ir/ar pozicija keisis kiekvieno sukimo metu. 
• Pabaigoje „Wild Reels“ Papildomų sukimų, žaidimas grįžta į tą patį sukimą, kuriuo buvo aktyvuoti „Wild 

Reels“ Papildomi sukimai. 
 
„Coin Win“ funkcija 

• „Coin Win“ bonus funkcija iš karto suteikia žaidėjui laimėjimą žetonais. 
• Iš karto laimimų žetonų skaičius yra apskaičiuojamas taip – turimas statymas padauginamas ir atsitiktinai 

parinkto dauginamojo (nuo x10 iki x30). 
 
„Bonus Wheel“ funkcija 

• „Bonus Wheel“ funkcija yra bonus žaidimas, kur žaidėjas gali laimėti žetonus ir 
aktyvuoti 2 papildomas bonus funkcijas – „Wild Reels“ Papildomus sukimus ir „Sure Win“ Papildomus 
sukimus. 

• „Bonus Wheel“ yra trijų dalių ratas, kur kiekviena dalis padalinta į 12 dalių. Žaidėjas spaudžia kauliuką, 
kad judintų ratą. Arba, alternatyviai, spaudžia tarpo klavišą, jei šį funkcija aktyvuota. 

• „Bonus Wheel“ rato pradžia yra laikoma ties 9 valandos pozicija. Žaidėjas spaudžia kauliuką ir ratas 
pasisuka prieš laikrodžio rodyklę tiek kartų, kiek rodoma ant kauliuko. 

• Kai ratas sustoja ant simbolio, įvyksta atitinkamas veiksmas pagal tą simbolį, ties kuriuo ratas sustojo. 
• Skirtingi simboliai „Bonus Wheel“ (Premijos ratas) yra: Start, x1 (kai „Bonus Bet“ (Premijos statymas) 

yra aktyvuotas), x2, x3, x5 (kai „Bonus bet“ (Premijos statymas) yra deaktyvuotas), Double Up (Dvigubas 
aukštyn), Collet (Apykaklė), Arrow (Strėlė), Wild Reels (Laukiniai būgnai) Papildomi sukimai/Sure Win 
(Užtikrintas laimėjimas) Papildomi sukimai. 

• „The Start“ simbolis yra pradžia žaidėjui. Po pirmo kauliuko ridenimo šis simbolis transformuojasi į 
rodyklę. 

• X2, x3 ir x5 simboliai skiria žetonų laimėjimus, kurie yra 2, 3 arba 5 kartus padauginti iš statymo sumos. 
• „The Double up“ simbolis dvigubina visų Žetonų laimėjimo dauginamųjų skaičių (išskyrus jau laimėtiems 

žetonams), rodomą būgnuose, įskaitant ir „jackpot figures“. Tai bus pavaizduota grafiškai būgnuose. Jei 
nusileidžiama ant daugiau nei 1 „Double-up“ simbolio „Bonus“ žaidime, sumos vėl yra dvigubinamos. Kai 
„Double-up“ simbolis yra aktyvuotas, jis pasikeičia į rodyklės simbolį. 

• „The Collect“ simbolis užbaigia „Bonus“ žaidimą ir skiria visus iki to laiko surinktus žetonus. 
• „The Arrow“ simbolis pajudina „Bonus Wheel“ ratą per vieną į vidurį ir iš karto įgyvendina veiksmus, 

susijusius su nauja vieta prieš dar kartą išsukant kauliuką. Jei „The Arrow“ simbolis yra 3 pakopoje, yra 
skiriamas „Jackpot Coin Win“. 

• „Wild Reels“ ir „Sure Win“ Papildomų sukimų simboliai užbaigia Bonus žaidimą ir skiria visus iki tol 
surinktus žetonus, taip pat papildomai suteikia arba „Wild Reels“, arba „Sure Win“ Papildomus sukimus. 
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• „The Jackpot Coin Win“ simbolis yra pačiame „Bonus Wheel“ rato viduryje ir yra rodomas kaip 
dauginamasis (padaugintas iš statymo, kuris aktyvavo „Bonus“ žaidimą). Dauginamojo vertė yra parinkta 
atsitiktinai kiekvienam „Bonus Wheel“ žaidimui. 

• Mažiausias „Jackpot“ dauginamasis yra x25, didžiausias – x250. 
• „The Jackpot Coin“ laimėjimo simbolis suteikia žaidėjui „Jackpot“ žetonų laimėjimą ir visus iki to laiko 

laimėtus žetonus, taip pat užbaigia „Bonus Wheel“ bonus funkciją. 
• „Bonus“ žaidimo pabaigoje, visi laimėjimai iš „Bonus“ žaidimo yra pridedami prie visų kitų to sukimo, 

kuris aktyvavo „Bonus“ žaidimą, laimėjimų. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 

Spausti „Activate“ („Aktyvuoti“) arba 
„Deactivate“ („Deaktyvuoti“), norint įjungti arba 
išjungti „Bonus Bet“ funkciją. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

	
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

	

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. Spausti 
X norint sugrįžti į žaidimą. 

	

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,00%. Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui, kai yra aktyvuota „Bonus 
Bet“ funkcija, yra 96,23%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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165. Šviesos („Lights“)	
 
Mažiausias statymas: 0,09 EUR 
Didžiausias statymas: 90,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 90000,00 EUR 
 
Žaidimas „Šviesos“ („Lights“) yra 5 būgnų, 3 eilių, 9 statymo linijų lošimas, turintis šias funkcijas: 
„Plaukiojantis Laukinis“ („Floating Wild“) ir Papildomi sukimai (Free Spins). 
• Lošimas lošiamas fiksuotomis 9 statymų linijomis, 1-10 statymų lygiais ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
• Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio ir nustatytos žetonų 

vertės. 
• Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Statymo lygis yra žetonų skaičius vienoje statymo linijoje. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Išmokamas tik didžiausias linijos laimėjimas. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
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„Plaukiojantis Laukinis“ („Floating Wild“) 

• „Laukinis“ („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolius. 
• „Laukinis“ („Wild“) simbolio pakeitimai suteikia didžiausią įmanomą laimėjimų kombinaciją statymo 

linijoje pagal laimėjimų lentelę. 
• Kiekvieno sukimo metu žibintai atsirandantys būgnuose aktyvuoja „Plaukiojantis Laukinis“ funkciją. 
• Nuo 2 iki 4 „Plaukiojantis Laukinis“ gali atsirasti bet kur kiekvieno sukimo metu pagrindiniame žaidime. 
• Nuo 3 iki 6 „Plaukiojantis Laukinis“ gali atsirasti bet kur kiekvieno sukimo metu Papildomuose sukimuose. 
• Jei „Plaukiojantis Laukinis“ simbolis atsiranda ant „Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolio, abu išlieka aktyvūs 

ant būgno: 3 ar daugiau „Išsklaidyti“ simboliai vis tiek aktyvuoja Papildomus sukimus ir „Plaukiojantys 
laukiniai“ vis tiek pakeičia visus simbolius, išskyrus „Išsklaidyti“ simbolius. 

 
Papildomi sukimai (Free Spins) 

• 3 ar daugiau „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai , atsirandantys bet kur ant būgnų tiek 
pagrindiniame žaidime, tiek Papildomų sukimų metu, aktyvuoja Papildomus sukimus pagal laimėjimų 
lentelę. 

• 3 „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai = 10 Papildomų sukimų 
• 4 „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai = 20 Papildomų sukimų 
• 5 „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai = 30 Papildomų sukimų 
• Papildomai laimėti Papildomi sukimai yra automatiškai pridedami prie jau turimų Papildomų sukimų. 
• Papildomi sukimai yra lošiami tuo pačiu statymu, kaip ir juos aktyvavusio sukimo. 
• Galutinis laimėjimas susidaro iš visų laimėjimų, gautų Papildomų sukimų metu, kartu su bet kokiais 

laimėjimais, gautais iš to sukimo, kuris juos aktyvavo. 
• Papildomų sukimų laimėjimai yra pridedami prie bet kurios linijos laimėjimų. 
• Papildomų sukimų pabaigoje žaidimas sugrįžta į tą sukimą, kuris aktyvavo Papildomus sukimus. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

	
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 
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Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. Spausti 
X, norint sugrįžti į žaidimą. 

	

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,1%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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166. Prarastos relikvijos („Lost Relics“) 

 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 120000,00 EUR 
 
Žaidimas „Prarastos relikvijos“ („Lost Relics“) yra 5 būgnų, 5 eilių lošimas, turintis šias funkcijas: „Klasterio 
išmokėjimai“ („Cluster Pays“) mechanika, kuri turi „Žetonų laimėjimas“ („Coin Win“), „Ekstra 
Laukinis“ („Extra Wild“), „Ekstra Išsklaidyti“ („Extra Scatter“) ir Papildomus sukimus. 
• Lošimas vyksta su simbolių grupėmis, 1-10 statymo lygiuose (20 žetonų viename lygyje) ir skirtingomis 

žetonų vertėmis. 
• Nėra statymo linijų. 
• 6 ar daugiau simboliai, sudarantys grupę, skiria laimėjimą pagal laimėjimų lentelę. 
• Grupės simboliu laikomas simbolis, kuris horizontaliai arba vertikaliai sutampa su šalia esančiu simboliu. 
• Kelios simbolių grupės, kurios nėra susijungusios, suteikia laimėjimus už atskiras grupes. 
• Vienkartiniai laimėjimai nuo kelių grupių yra sudedami. 
• Išmokamas tik didžiausias grupės laimėjimas. 
• Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio ir nustatytos žetonų 

vertės. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Grupės laimėjimai žetonais yra lygūs vertei, rodomai laimėjimų lentelėje, padaugintai iš statymų lygio. 
• Grupės laimėjimai pinigais yra lygūs žetonų laimėjimui padaugintam iš žetonų vertės. 
 
Atsitiktinės funkcijas („Random Features“) 
• Pagrindiniame žaidime, kai sukimas lemia laiminčią kombinaciją, iki penkių atsitiktinių funkcijų bet 

kurioje kombinacijoje gali būti aktyvuojamos, kai būgnai nustoja sukęsi, bet prieš atliekant išmokėjimą. 
• Pagrindinis žaidimas turi tokias atsitiktines funkcijas: „Žetonų laimėjimas“ („Coin Win“), „Ekstra 

Laukinis“ („Extra Wild“), „Ekstra Išsklaidyti“ („Extra Scatter“). 
• Pagrindiniame žaidime atsitiktinės funkcijos gali būti atsitiktinai paslėptos po simboliais, kurie sudaro 

laiminčią grupę. 
 
„Žetonų laimėjimas“ („Coin Win“) funkcija 
• Kai ši funkcija aktyvuota, vienas iš laiminčios kombinacijos simbolių suteikia žetonų laimėjimą, sudarytą 

iš žetonų padauginimo nuo 3 iki 30 kartų. 
• Simbolis, laimintis žetonų, vis tiek sudaro laiminčią grupę. 
• Visi „Žetonų laimėjimas“ („Coin Win“) funkcijos laimėjimai yra pridedami prie bet kurių to sukimo, kuris 

aktyvavo šią funkciją, laimėjimų. 
 
„Ekstra Laukinis“ („Extra Wild“) funkcija 
• Kai „Ekstra Laukinis“ („Extra Wild“) funkcija aktyvuota, yra suteikiami trys papildomi 

„Laukinis“ simboliai, kurie atsiranda bet kur būgnuose, kur nėra laiminčios simbolių grupės arba kitų 
„Išsklaidyti“ („Scatter“) ir „Laukinis“ („Wild“) simbolių. 

• Trys papildomi „Laukinis“ („Wild“) simboliai, atsiradę būgnuose, gali aktyvuoti papildomą 
funkciją. 
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• Iki 15 „Laukinis“ („Wild“) simbolių gali atsirasti ant būgnų ir aktyvuoti „Ekstra Laukinis“ („Extra Wild“) 
funkciją. 

• „Laukinis“ („Wild“) simboliai gali prisijungti prie bet kurios simbolių grupės ir vienu metu gali sudaryti 
daugiau nei vieną grupę. 

• „Laukinis“ („Wild“) simboliai laimi tik kombinacijoje su kitais simboliais. 
• „Laukinis“ („Wild“) pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus „Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolius. 
• „Laukinis“ („Wild“) pakeitimai suteikia didžiausią įmanomą laiminčią kombinaciją grupėje pagal 

laimėjimų lentelę. 
 
„Ekstra Išsklaidyti“ („Extra Scatter“) funkcija 
• Kai „Ekstra Išsklaidyti“ („Extra Scatter“) funkcija aktyvuota, vienas iš laiminčios kombinacijos simbolių 

suteikia papildomą „Išsklaidyti“ simbolį. 

• Ne daugiau kaip 3 „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai gali būti suteikti pagrindiniame žaidime ir 
„Ekstra Išsklaidyti“ („Extra Scatter“) funkcijos metu. 

• Po to, kai suteikiami 3 „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai pagrindiniame žaidime ir/ar „Ekstra 
Išsklaidyti“ („Extra Scatter“) funkcijos metu, „Ekstra Išsklaidyti“ („Extra Scatter“) funkcijos metu 
nebegali būti aktyvuota. 

• Simbolis, suteikiantis „Ekstra Išsklaidyti“ („Extra Scatter“) vis tiek lieka laiminčios grupės sudėtyje. 
 
Papildomi sukimai (Free Spins) 
• 3 „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai, surinkti pagrindiniame žaidime, aktyvuoja 10 Papildomų sukimų. 
• „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai gali atsirasti bet kur 1, 3 ir 5 būgnuose pagrindiniame žaidime (išskyrus 

„Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolius, suteiktus „Ekstra Išsklaidyti“ („Extra Scatter“) funkcijos metu, kuri 
atsiranda laiminčiose grupėse pagrindiniame žaidime. 

• Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir žetonų verte, kaip ir to sukimo, kuris juos 
aktyvavo. 

• Papildomų sukimų pabaigoje, galutinis laimėjimas yra pridedamas prie bet kurių to sukimo, kuris juos 
aktyvavo, laimėjimų. 

• Papildomų sukimų pabaigoje, žaidimas sugrįžta į tą sukimą, kuris juos aktyvavo. 
 
„Paslėptos skrynios“ („Hidden Chest“) funkcija 
• Ši funkcija veikia tik Papildomų sukimų metu. 
• Papildomų sukimų metu, skrynia užima tam tikrą plotą atsitiktinai už būgnų. 
• Vietos po laiminčiomis grupėmis atsidengia ir pasimato paslėpta skrynia. 
• Atidengtos vietos lieka atidengtos kito sukimo metu ir taip iki tol, kol pasimato visa skrynia. 
• Kai visos vietos atsidengia ir pasimato skrynia, ji suteikia atsitiktinį skaičių ir kombinaciją ir suteikia 

kažkurią iš šių funkcijų: papildomi sukimai („Extra Free Spins“), „Lipnus Laukinis“ („Sticky Wild“) ir 
„Žetonų laimėjimas“ („Coin Win“). 

• Kai suteikiama papildomų sukimų funkcija, nauji Papildomi sukimai automatiškai pridedami prie jau 
turimų Papildomų sukimų. 

• Didžiausias suteikiamų Papildomų sukimų skaičius – 25. 
• Kai būna suteikiami papildomi 25 Papildomi sukimai, skrynia nustoja juos skirti duotoje Papildomų 

sukimų sesijoje. 
• Kai skrynia suteikia „Lipnus Laukinis“ („Sticky Wild“) funkciją, „Laukinis“ („Wild“) simbolis užima 

atsitiktinę kito simbolio poziciją būgnuose ir išlieka ten iki Papildomų sukimų pabaigos. 
• „Lipnus Laukinis“ („Sticky Wild“) negali pakeisti kito „Lipnus Laukinis“ („Sticky Wild“) simbolio. 
• Didžiausias skaičius, kiek „Lipnus Laukinis“ („Sticky Wild“) simbolių gali atsirasti būgnuose, yra 6. 
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• Kai skrynia suteikia „Žetonų laimėjimas“ („Coin Win“) funkciją, žetonų laimėjimas yra padauginamas nuo 
1 iki 30 kartų. 

• Po to, kai skrynia būna surasta, atidengtos vietos privalo būti uždengtos atgal ir nauja skrynia paslepiama 
bet kur kitoje vietoje. 

• Yra trys skrynių tipai: maža, vidutinė ir didelė. 
• Skrynios dydis parenkamas atsitiktinai, išskyrus pirmas dvi dėžes, kurios visada bus arba mažo arba 

vidutinio dydžio. 
 

Maža skrynia  
• Suteikia nuo 3 iki 5 funkcijų. 
• Visada suteikia bent vieną papildomą sukimą. 
• Suteikia iki 1 „Lipnus Laukinis“ („Sticky Wild“) per skrynią. 
• Užima 2 vietas per plotį ir 1 vietą per ilgį. 
 

Vidutinė skrynia  
• Suteikia nuo 6 iki 10 funkcijų. 
• Visada suteikia bent du papildomus sukimus. 
• Suteikia iki 2 „Lipnus Laukinis“ („Sticky Wild“) per skrynią. 
• Užima 2 vietas per plotį ir 2 vietas per ilgį. 
 

Didelė skrynia  
• Suteikia nuo 11 iki 15 funkcijų. 
• Visada suteikia bent tris papildomus sukimus. 
• Suteikia iki 3 „Lipnus Laukinis“ („Sticky Wild“) per skrynią. 
• Užima 3 vietas per plotį ir 2 vietas per ilgį. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 



	

	

	

432	

	
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

	

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

	

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. Spausti 
X, norint sugrįžti į žaidimą. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,3%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	

	
	

167. Laimingasis žvejys: snieguotas laimikis™ („Lucky Angler: A Snowy Catch™“)	
 
Mažiausias statymas: 0,30 EUR 
Didžiausias statymas: 150,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 20.000,00 EUR 
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„Laimingasis žvejys: snieguotas laimikis™“ yra 5 būgnų, 3 eilučių, 15 statymo eilučių lošimas su Papildomais 
prasukimais, Win Both Ways funkcija (laimėk į abi puses) ir Sticky Wild funkcija (išliekanti laukinė). 
• Lošimas lošiamas ant 15 statymo linijų skirtingais statymų lygiais ir žetonų verte. 
• Statymo lygis pasirenkamas naudojant Lygio („LEVEL / LYGIS“) selektorių. 
• Žetonų vertė pasirenkama naudojant Žetonų vertės („Coin Value“) selektorių. 
• Didžiausias statymas žaidžia žaidimą aukščiausiu lygiu ir esamo žetonų verte. 
• Žetonai atvaizduoja skaičių žetonų, kuriuos galima naudoti statymui. 
• Statymas laimi ir iš kairės į dešinę, ir iš dešinės į kairę. 
• Tik didžiausias laimėjimas per statymų eilutę yra išmokamas. 
• 5 sutampantys simboliai statymo eilutėje yra Laimėjimas abiem Pusėm (Win both Ways) ir išmoka 

dvigubai tiek, kiek atvaizduojama laimėjimų lentelėje. 
• Vienu metu įvykę skirtingų eilučių laimėjimai yra sumuojami. 
• Statymų eilutės laimėjimas žetonais yra lygus vertei, kuri parodyta laimėjimų lentelėje padaugintai iš 

statymo lygio. 
• Statymo lygis yra žetonų skaičius per statymo eilutę. 
• Statymų eilutės laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais padaugintam iš žetonų vertės. 
• Visi laimėjimai išmokami tik ant eilučių, ant kurių vykdyti statymai išskyrus laimėjimus su Scatter 

simboliais. 
 
Sticky Wild 

• Sticky Wild 	simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus Scatter 	simbolius. 
• Pagrindiniame žaidime Sticky Wild simboliai gali būti rodomi tik ant 2 ir 4 būgno. 
• Papildomo sukimo metu, Sticky Wild simboliai gali būti rodomi tik ant 2, 3 ir 4 būgno. „Sticky 

Wild“ simbolis ant būgno 3 atsiras automatiškai tik ant 2 eilutės ir liks iki Papildomų sukimų pabaigos. 
• „Sticky Wild“ simboliai, užpildantys laimingą kombinaciją, lieka ant būgno, kol nebus naujų statymų su 

„Sticky Wild“ simboliu. 
• Sticky Wild simboliai, kuriuos laimėjo per sukimą, suaktyvina Papildomus sukimus, netaikomi 

Papildomuose sukimuose ir yra atkuriami pagrindiniame žaidime, kai baigiasi Papildomi sukimai. 
• Jei bet koks lygis ar žetonų vertė pasikeičia, o būgnuose yra „Sticky Wild“ simboliai, „Sticky 

Wild“ simboliai nebebus taikomi tolimesniam sukimui. 
 
Papildomi sukimai 
• 3 ar daugiau Scatter simboliai, rodomi bet kur pagrindiniame žaidime ir Papildomuose sukimuose 

aktyvuoja Papildomus sukimus pagal laimėjimų lentelę. 
• Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte kaip sukimas, kuris suaktyvina 

Papildomus sukimus. 
• Papildomi sukimai, kurie laimėti, automatiškai pridedami prie dabartinių Papildomų sukimų. 
• Sticky Wild simboliai ant būgno, esančio Papildomų sukimų pabaigoje, netaikomi šiame pagrindiniame 

lošime. 
• Papildomų sukimų pabaigoje visa iš Papildomų sukimų laimėta suma pridedama prie bet kurios sumos, 

kuri buvo turėta lošime, kuriame buvo aktyvuoti Papildomi sukimai. 
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Grąža žaidėjui 
Teorinė žaidimo grąža žaidėjui yra 96.4%. 
 
Laimėjimų lentelė 

	

	
	

168. „Motorhead“ („Motorhead“)	
 
Mažiausias statymas: 0,2 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1.500,00 EUR 
 
Žaidimas „Motorhead“ yra 5 būgnų, 76 linijų lošimas su Papildomais sukimais, Laukinio („Wild“) 
pasikeitimais, Bomberio („Bomber“) funkcija ir Mistinio Būgno („Mystery Reel“) funkcija. 
• Lošimas visada lošiamas 76 linijų skirtingais statymų lygiais ir žetonų verte. 
• Statymo lygis pasirenkamas naudojant Lygio („LEVEL / LYGIS“) selektorių. 
• Žetonų vertė pasirenkama naudojant Žetonų vertės („Coin Value“) selektorių. 
• Žetonai atvaizduoja skaičių žetonų, kuriuos galima naudoti statymui. 
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• Wild simbolių pakeitimas išmoka didžiausią įmanomą statymo sumą statymo linijoje pagal 
laimėjimų lentelę. 

• Wild simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus Scatters. 
• Laimėjimo deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Statymų lygis yra žetonų, už kuriuos teikiama bet kokia eilute, skaičius. 
• Statymų linijos statymų žetonai lygis yra lygus laimėjimų lentelės rodikliui, padaugintam iš statymų lygio. 
• Statymų linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 

• Scatter 	simboliai rodomi tik pagrindiniame žaidime. 
• Suteikiamas tik didžiausias laimėjimas už statymo liniją. 
• Tik didžiausias laimėjimas per statymų eilutę yra išmokamas. 
• Statymų linijos laimėjimas išmokamas, jei yra seka iš kraštinio kairio būgno iki kraštinio dešinio. 
• Vienu metu įvykę skirtingų eilučių laimėjimai yra sumuojami. 
• Laimėjimai skaičiuojami tik eilutėse, kuriose buvo vykdomi statymai. 
• Slapto pobūdžio simboliai gali būti bet koks simbolis, išskyrus Scatter simbolius. 
• Paslaptingi simboliai rodomi pagrindiniame žaidime „Mystery Reel“ (Paslaptingas būgnas) funkcijoje, 

„Bomber“ (Bombonešis) funkcijoje ir „Free Spins“ (Nemokami sukimai). 
• Paslaptingi simboliai gali būti bet kokiais simboliais išskyrus Scatter simbolius. 
• Paslaptingi simboliai atsiranda pagrindiniame žaidime paslaptingų būgnų funkcijos metu, Bomber 

funkcijos metu ir per Papildomus sukimus. 
 
Paslaptingo būgno funkcija 
• Kiekvieno sukimo metu pagrindiniame žaidime ir Papildomų sukimų metu, 1 ar daugiau būgnų gali būti 

paslaptingais, nebent galioja Bomber funkcija. 
• Paslaptingas būgnas yra būgnas, kuris susideda iš grupės reguliarių ir paslaptingų simbolių. 
• Kai būgnai sustoja, jei yra paslaptingi simboliai ant būgnų, paslaptingi simboliai pasikeičia į vieną 

atsitiktinį simbolį, išskyrus Scatter simbolį. 
 
„Bomber“ funkcija 
• „Bomber“ funkcija gali būti įjungta atsitiktine tvarka prieš sukimą pagrindinio žaidimo metu. 
• Būgnuose atsiranda keletas bombų, tada sukuriama bent 10 uždengiančių slaptų simbolių. 
• Didžiausias bombų, rodomų ant būgnų, skaičius yra 5, o maksimalus bombų sukeliamų slaptų simbolių 

skaičius yra 15. 
• Kiekviena bomba susideda iš slaptų simbolių grupės. 
• Kai kiekviena bomba sukuria paslaptingus perdangos simbolius, būgnai sukasi su simboliu, pasirinktu 

tokiu pačiu būdu, kaip „Mystery Reel“ (Paslaptingas būgnas) funkcijoje. 
• Papildomi sukimai negali aktyvuotis „Bomber“ funkcijos metu. 
 
Papildomi sukimai 
• 3 Scatter simboliai, atsirandantys bet kur ant 3, 4, 5 būgnų pagrindiniame žaidime, aktyvuoja 10 

Papildomų sukimų. 
• Papildomų sukimų metu, paslaptingi būgnai susideda iš paslaptingų simbolių ir Wild simbolių. 
• Papildomi sukimai žaidžiami tuo pačiu lygiu ir žetonų verte, kaip ir sukimas, kurio metu aktyvuoti 

Papildomi sukimai. 
• Papildomų sukimų skaičius suteikiamas pagal laimėjimų lentelę. 
• Papildomų sukimų negalima laimėti Papildomų sukimų metu. 
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• Bendras laimėjimų laukas įskaito bet kokius laimėjimus Papildomų sukimų metu ir prideda juos prie bet 
kokių laimėjimų iš sukimo, kuris aktyvavo Papildomus sukimus. 

• Papildomų sukimų laimėjimai pridedami prie kitų statymo eilučių laimėjimų. 
 
Žaidimo funkcijos 
Lentelė pateikia žaidimo mygtukus ir aprašymus. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

	

Paspauskite rodykles, kad naviguotumėte tarp 
laimėjimų lentelės lapų. 

	
Įjungti arba išjungti Rock Mode. Kai Rock Mode 
yra aktyvuotas, Motörhead muzika groja fone. 

	
Paspauskite, kad peržiūrėtumėte laimėjimų 
lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė žaidimo grąža žaidėjui yra 96.98%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	



	

	

	

437	

	
 

169. Piramidė: nemirtingumo paieška („Pyramid: Quest for Immortality“) 
 
Mažiausias statymas: 0,10 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Žaidimas „Piramidė: nemirtingumo paieška“ („Pyramid: Quest for Immortality“) yra 720 statymo galimybių, 5 
būgnų lošimas, turinti šias funkcijas: „Wild substitutions“ (Laukiniai pakeitimai), „Wild 
generations“ (Laukinės generacijos), dauginamieji („multipliers“) ir „Griūtis“ („the Avalanche“). 
• Penkiuose žaidime esančiuose būgnuose, einančiuose iš kairės į dešinę, simboliai išsidėsto per 3, 4, 5, 4, 3 

pozicijas. 
• Lošimas lošiamas su 720 statymo galimybių, 1-10 lygių (10 žetonų viename lygyje) ir skirtingomis žetonų 

vertėmis. 
• Nėra statymo linijų. 
• Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
• COINS / ŽETONAI rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
• Didžiausias statymas yra lošiamas su 720 statymo būdų, didžiausiu statymo lygiu ir nustatyta žetonų verte. 

Kai lošiama mažesniu statymo lygiu, mygtukas MAX BET turi būti paspaudžiamas du kartus, kad būtų 
lošiama pasirinktu lygiu. 

• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Sutampantys simboliai bet kurioje pozicijoje trijuose ar daugiau greta esančiuose būgnuose, pradedant iš 

kairės į dešinę, yra statymo būdas laimėti. 
• Statymo būdo laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
• Tik ilgiausiai besitęsianti sutampanti simbolių kombinacija yra laimima. 
• Daugiau laimėjimų sukuriama kai papildomai atsiranda tų pačių simbolių ant tų pačių būgnų, kurie sukuria 

ilgiausią būdą laimėti. 
• Simbolio laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam iš 

statymo lygio. 
• Vienkartiniai skirtingų simbolių laimėjimai yra pridedami. 
• Pasirinkto statymo laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
 
1 lygio būdo laimėti pagal laimėjimų lentelę pavyzdys 
• 3 derantys Farao („Pharaoh“) simboliai, iš kairės pusės einančiuose greta esančiuose būgnuose, laimi 5 

žetonus. Šis skaičius padauginamas iš dviejų (nes 3 būgne yra 2 vienodi Farao („Pharaoh“) simboliai), 
suteikia galutinį laimėjimą 2 x 5 = 10 žetonų. 
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„Griūtis“ („Avalanche“) funkcija 
• Vietoje sukimosi, simboliai sukrinta į būgnus. 
• Statymo būdo laimėjimas pradeda „Griūties“ („Avalanche“) funkciją. 
• Laiminčių kombinacijų simboliai sprogsta ir išnyksta, palikdami vietos antram „Griūties“ („Avalanche“) 

efektui, kurio metu gali sukristi dar daugiau laiminčių simbolių. 
• „Griūtis“ („Avalanche“) tęsiasi iki tol, kol daugiau nebėra laimėjimų. 
 
„Laukinis“ („Wild“) simbolis 

• „Laukinis“ („Wild“) 	simboliai pakeičia visus simbolius. 
• „Laukinis“ („Wild“) simboliai pakeičia didžiausio įmanomo laimėjimo kombinaciją pagal statymo būdą 

pagal laimėjimų lentelę. 
 
„The Wild Generation“ (Laukinė Generacija) funkcija 
• Simbolis, kuris nusileidžia ant 2, 3 ir 4 būgnų viršaus, ir sudaro laiminčią kombinaciją, kilus kitai griūčiai 

pavirsta „Wild“ simboliu. 
• „Wild“ simboliai, kurie atsiranda 2, 3 ir 4 būgnų viršuje, yra įtraukti į laiminčią kombinaciją, kitos 

simbolių griūties metu neišnyksta ir toliau lieka „Wild“ simboliais. 
 
„Dauginamasis“ („Multiplier“) 
• „Griūties dauginamasis“ („The Avalanche Multiplier“) pakelia daugybą per vieną po kiekvieno trijų 

sėkmingų sukimų karto, iki x10. 
• Dauginamasis išlieka didžiausias kitiems iš eilės einantiems sukimams/griūtims iki kol nėra naujų 

laimėjimų. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 
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Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

	
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

	

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. 

	

Spausti, norint grįžti į pagrindinį žaidimą. 

	
Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,48%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	

	
	

170. Skubantis būgnas („Reel Rush“)	
 
Mažiausias statymas: 0,50 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 96240,00 EUR 
 
Žaidimas „Skubantis būgnas“ („Reel Rush“) yra 5 būgnų lošimas, turintis šias funkcijas: „Wild“ pakeitimai, 
persukimai ir Papildomi Sukimai su 3125 būdais laimėti. 
• Lošimas lošiamas su 45-3125 būdais laimėti, 1-10 lygiuose (50 žetonų viename lygyje) ir skirtingomis 

žetonų vertėmis. 
• Nėra statymo linijų. 
• Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
• COINS / ŽETONAI rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio ir nustatytos žetonų 

vertės. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
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• Simbolio laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam iš 
statymų lygio ir to simbolio, atsiradusio ant visų būgnų, skaičiaus. 

• Galutinis laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Sutampantys simboliai bet kurioje pozicijoje trijuose ar daugiau greta esančiuose būgnuose, pradedant iš 

kairės į dešinę, yra laiminti kombinacija. 
• Tik ilgiausiai besitęsianti sutampanti simbolių kombinacija yra laimima. 
• Daugiau laimėjimų sukuriama kai papildomai atsiranda tų pačių simbolių ant tų pačių būgnų, kurie sukuria 

ilgiausią būdą laimėti. 
• Vienkartiniai skirtingų simbolių laimėjimai yra pridedami. 
• Visi laimėjimai išmokami tik laiminčių simbolių kombinacijose. 
• Galutiniam simbolių laimėjimui apskaičiuoti reikia padauginti sutampančių simbolių skaičių viename 

būgne su sutampančių simbolių skaičiumi kiekviename kitame būgne ilgiausioje laiminčių simbolių 
kombinacijoje. Padauginti laimėtų žetonų skaičių iš ilgiausios laiminčių simbolių kombinacijos pagal 
laimėjimų lentelę. Galutinis vieno sukimo laimėjimas yra laiminčių simbolių suma kiekvienam simbolių 
tipui. 

 
1 lygio būdo laimėti pavyzdys 
• 3 derantys ananasų simboliai, iš kairės pusės einančiuose greta esančiuose būgnuose, žaidėjui laimi 10 

žetonų. Šis skaičius padauginamas iš 1 (už 1 ananasą pirmame būgne), tada padauginama iš 1 (už 1 
ananasą antrame būgne), tada padauginama iš 3 (už vieną „Wild“ simbolį, kuris pakeičia ananaso simbolį, 
ir 2 ananasų simbolius trečiame būgne), kas sudaro tokią formulę: 1 x 1 x 3 x 10 = 30 žetonų. 

 

 
 
„Laukinis“ („Wild“) simbolis 
• „Laukinis“ („Wild“) simboliai pasirodo tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose pagrindiniame žaidime ir Papildomų 

Sukimų metų. 
• „Laukinis“ („Wild“) simboliai pakeičia visus kitus simbolius. 
• Būgno nustatymai ir laimėjimų būdai 
• Laiminti bet kurio sukimo kombinacija pagrindiniame žaidime aktyvuoja 1 persukimą, daugiausiai 5 

persukimus. 
• Kiekvieno persukimo metu, būdai laimėti padidėja 2 papildomais simboliais, atsirandančiais būgnuose. 
• Žemiau esanti lentelė rodo būgno nustatymus ir laimėjimų būdų skaičių po sukimo pagrindiniame žaidime, 

persukimų metų ir Papildomų Sukimų metu. 
 
Sukimas / Persukimas / Papildomas Sukimas Būgnai Būdai laimėti 

Pirminis sukimas 

 

45 

Pirmas sukimas 

 

135 

Antras sukimas 

 

405 
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Trečias sukimas 

 

675 

Ketvirtas sukimas 

 

1125 

Penktas sukimas 

 

1875 

Papildomi sukimai 

 

3125 

 
• Persukimai lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir žetonų verte kaip ir to sukimo, kuris aktyvavo pirmąjį 

persukimą. 
• Kai nebėra laiminčių kombinacijų persukimo metu arba po penkto persukimo, persukimai baigiasi ir 

būgnai grįžta į pradinius nustatymus. 
• Persukimų laimėjimai yra pridedami prie pradinio sukimo laimėjimų. 
 
Papildomi sukimai 
• Laiminti kombinacija po penkto persukimo aktyvuoja 8 Papildomus sukimus. 
• Papildomi sukimai yra lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir žetonų verte kaip ir to sukimo, kuris aktyvavo 

persukimus ir Papildomus sukimus. 
• Papildomi sukimai negali būti laimėti Papildomų sukimų metu. 
• Pabaigoje Papildomų sukimų, galutinis laimėjimas rodo visų laimėjimų nuo Papildomų sukimų, persukimų 

ir to sukimo, kuris aktyvavo persukimus, laimėjimų sumą. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

	 Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

	

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. Spausti 
X mygtuką, norint sugrįžti į žaidimą. 
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Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 97,0%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

 
 

171. Ruletė („Roulette Advanced“) 
 
Mažiausias statymas: 1,00 EUR 
Didžiausias statymas: 500,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 46200,00 EUR 
 
Žaidimas „Ruletė“ („Roulette Advanced“) yra Europinės ruletės versija, kurios tikslas yra sėkmingai atspėti, 
ant kurios padalos, sunumeruotos iki trisdešimt septynių, nukris kamuoliukas. Teisingai atspėjus, žaidėjai laimi 
sumą, atsižvelgiant į laiminčio statymo išmoką. 
• Minimalūs ir DIDŽIAUSI STATYMAI atvaizduojami MIN/MAX sekcijoje. 
• Žaidimo istorijos laukas virš ruletės rodo paskutinius 5 laimėjusius skaičius ir spalvas. Kairiausias skaičius 

rodo paskutinį laimėjusį skaičių. 
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Statymai 
Yra du būdai atlikti statymą: 
• Pradėkite stalo statymą, paspausdami ant bet kokios stalo vietos. Kiekvienas stalo paspaudimas ir numeriai 

prideda vieną pasirinktos vertės žetoną ant statymo vietos. 
• Kai judinate pelę apie stalą arba statymo vietas, žaidimas apšviečia statymą ir suteikia informacijos apie 

statymo tipą, pavyzdžiui tiesų (straight), ir tuo metu esančią statymo sumą. 
• Pasirinkus statymų lauką, laukas yra paryškinamas. 
• Papildomas pridėjimas prideda norimą skaičių tos paties žetonų į pasirinktą plotą. 
• Padėjus statymus, ilgai paspauskite statymo lauką, kad pamatytumėte visą statymo vertę. 
• Jei įjungiate “kartoti tą patį statymą” (“Reuse same bet”), statymas, atliktas ankstesniame lošime bus 

automatiškai kartojamas ateities lošimuose. Prieš sukant ruletę galite keisti arba šalinti atliktą statymą. 
• Tik vienos vertės žetonai yra aktyvūs ekrane vienu metu. Norint pasirinkti kitos vertės žetonus, ant jų 

pasauskite, kad juos matytumėte. 
• Atlikus statymą, paspauskite “Sukti” (“Spin”) ir pradėkite žaidimo sukimą. 
 
Statymų tipai 
• Šiame ruletės žaidime galite atlikti išorinius ir vidinius statymus. 
 
Vidiniai statymai 
• Statymai, atliekami ant linijų tarp skaičių vidiniame stalo plote. 
• Tiesus („Straight“). Stato ant pavienio numerio. Padėkite žetonus į numerio centrą (statmenai). Laimite, 

kai kamuoliukas nusileidžia ant jūsų numerio. 
• Skilimas („Split“). Statoma ant dviejų, vertikaliai arba horizontaliai, šalia esančių skaičių. Padėkite 

žetonus ant linijos, atskiriančios tuos du skaičius. Laimite, kai kamuoliukas nusileidžia ant vieno iš šių 
skaičių. 

• Trijų linija („Three line (street)“). Statoma ant trijų skaičių linijos (gatvė („a street“)) ant vienos 
horizontalios linijos. Padėkite žetonus ant numerio ant linijos, kuri atskiria vidinę ir išorinę statymų zonas. 
Laimite, kai kamuoliukas nusileidžia ant vieno iš trijų skaičių. 

• Kampas („Corner“). Statymai ant keturių skaičių kvadratiniame išdėstyme. Padėkite žetonus į kampą, kur 
susitinka visi keturi numeriai. Laimite, kai kamuoliukas nusileidžia ant vieno iš keturių skaičių. 

• Šešių linija („Six line“). Statymas ant dviejų besiliečiančių linijų. Padėkite žetonus ant dviejų 
besiglaudžiančių linijų, pavyzdžiui, 25-30. Laimite, kai kamuoliukas nusileidžia ant vieno iš šešių skaičių. 

 
Išoriniai statymai 
• Stulpelis („Column“). Statymai ant visų dvylikos skaičių ant bet kurio iš trijų stulpelių (kairiojo, 

viduriniojo, ar dešiniojo). Įdėkite žetonus į dėžes, pažymėtas 2-1, stulpelio gale. Laimite, kai kamuoliukas 
nusileidžia ant vieno iš dvylikos stulpelio skaičių. 

• Tuzinas („Dozen“). Statymai ant dvylikos skaičių, trijose, einančiose viena po kitos, eilutėse. Padėkite 
žetonus į dėžes, pažymėtas pirmoji 12 („1st 12“) numeriams nuo 1 iki 12, antroji 12 („2nd 12“) numeriams 
nuo 12 iki 24 ir trečioji 12 („3rd 12“), numeriams nuo 25 iki 36. Laimite, kai kamuoliukas nusileidžia ant 
vieno iš dvylikos skaičių. 

• Raudona/Juoda („Red/Black“). Statymai ant visų raudonų arba visų juodų skaičių. Padėkite žetonus į dėžes, 
turinčias raudoną arba juodą žymas. Nulis nėra nei raudonas, nei juodas skaičius. 

• Lyginis/Nelyginis („Even/Odd“). Statymai ant visų lyginių arba nelyginių skaičių. Padėkite žetoną ant 
dėžės, kurios parašyta „nelyginis“ arba „lyginis“. 

• 1-18/19-36. Statymai ant pirmų aštuoniolikos skaičių arba likusių didesnių skaičių. Padėkite žetonus į 
dėžes, sunumeruotas nuo vieno iki aštuoniolikos, arba nuo devyniolikos iki trisdešimt šešių. Nulis 
neįtrauktas. 
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Išmokėjimai 
Ši lentelė pateikia sąrašą įmanomų statymų su minimaliu žetonų skaičiumi, būtinu statymui ir galimomis 
išmokomis. 

	
	

Grąža žaidėjui 
Teorinė lošimo grąža žaidėjui yra 97.3%. 
 
Laimėjimų lentelė 

 
 

172. Atlantidos paslaptys („Secrets of Atlantis“) 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 194800,00 EUR 
 
Žaidimas „Atlantidos paslaptys“ („Secrets of Atlantis“) yra 5 būgnų, 4 eilių ir 40 fiksuotų linijų lošimas, 
turintis šias funkcijas: „Highlight“ (Šviesos efektas), „Nudge Wilds“ (Stumtelnantis laukinis), 
„Colossal“ (Kolosalus) persukimo simbolius ir laimėjimus abiem kryptim. 
• Lošimas lošiamas su fiksuotomis 40 statymų linijomis, 1-10 statymų lygiuose (20 žetonų viename lygyje) 

ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
• Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
• DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio kiekio statymų linijų, didžiausio 

statymo lygio ir nustatytos žetonų vertės. 
• „Wild“ simbolio pasikeitimai išmoka didžiausią įmanomą statymo linijos laimėjimą pagal laimėjimų 

lentelę 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Statymo lygis yra žetonų skaičius dvejose statymo linijose. 
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• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 
iš statymų lygio. 

• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas iš laimėjimo abiem kryptimis. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingi būna abu atvejai – tiek iš kairės į dešinę, tiek iš dešinės 

į kairę. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
• Visi žetonų laimėjimai išmokami tik statymo linijose. 
 
„Highlight“ (Šviesos efektas) funkcija 
• Kiekvieno sukimo metu, „Highlight“ funkcija atsitiktinai paryškina pozicijas 2, 3 ir 4 būgnuose. 
• Jei „Highlight“ funkcija sukimo pabaigoje paryškina visą 2, 3 ir 4 būgnus, aktyvuojasi 

„Colossal“ (Kolosalus) persukimo simbolis. 
• „Colossal“ simbolis yra 3x4 simbolių blokas, kuris gali atsirasti tik „Colossal“ persukimo metu. 
• „Colossal“ simboliai bus visiškai arba dalinai rodomi, priklausomai nuo to, kaip būgnas sustos. 
• „Colossal“ simbolis visada bus pilnai matomas eilėje. 
• „Colossal“ persukimo metu, 2, 3 ir 4 būgnai pasikeičia į vieną būgną su „Colossal“ simboliais. 
• 1 ir 5 būgnų persukimas vyksta tik su įprastais simboliais. 
• Jei būgnas su „Colossal“ simboliais visiškai paryškintas, aktyvuojamas papildomas „Colossal“ simbolių 

persukimas. 
• „Colossal“ simbolių persukimai baigiasi, kai būgnas su „Colossal“ simboliais tampa nevisiškai paryškintas 

po „Colossal“ persukimo. 
• Pasibaigus „Colossal“ simbolių persukimams, galutinis laimėjimas nuo jų yra pridedamas prie to sukimo, 

kuris aktyvavo „Colossal“ simbolių persukimų funkciją, laimėjimo. 
• „Colossal“ simbolių persukimai yra lošiami tokiu pačiu statymų lygiu ir žetonų verte, kaip ir to sukimo, 

kuris aktyvavo „Colossal“ simbolių persukimų funkciją. 
 
Stumtelnantis Laukinis („Nudge Wild“) funkcija 
• „Nudge Wild“ gali būti dalinai arba pilnai rodomas, priklausomai nuo to, kaip sustoja būgnas. 
• Jei tik dalis „Nudge Wild“ atsiranda aktyvioje linijoje, „Nudge Wild“ išsiplečia į viršų arba į apačią ir taip 

užpildo visą būgną. 
• Kai „Colossal Nudge Wild“ dalinai atsiranda būgne per „Colossal“ simbolių persukimą, tuomet „Colossal 

Nudge Wild“ išsiplečia į viršų arba į apačią ir taip užpildo visą būgną. 
 
Lošimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 
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	 Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

	 Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 97,1%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	

	
 

173. Burtažodžiai („Spellcast“) 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 40,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 71676,00 EUR 
 
Lošimas „Burtažodžiai“ („Spellcast“) yra 5 būgnų, 20 linijų lošimas, turintis šias funkcijas: „Wild“ ir 
„Scatter“ simbolius bei Papildomus sukimus. 
• Lošimas lošiamas nuo 1 iki 4 žetonais su fiksuotomis 20 statymų linijomis. 
• Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
• Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
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• Mažiausias statymas yra su 1 žetonu ant 20 fiksuotų statymo linijų. Didžiausias statymas yra su 4 žetonais 
ant visų 20 statymo linijų (iš viso 80 žetonų). 

• DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio ir nustatytos žetonų 
vertės. 

• Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
• Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 

• „Laukinis“ („Wild“) 	simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Išsklaidyti“ („Scatter“) 

simbolius. 
• „A Wizard“ yra „Laukinis“ („Wild“) simbolis, kuris gali pakeisti visus įprastus simbolius, išskyrus 

„Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolius, atsirandančius aktyviose statymo linijose. 
• Laimėjimai nuo simbolių kartu su „Laukinis“ („Wild“) simboliais yra dvigubinami, išskiriant laimėjimus, 

kurie būna tik nuo „Laukinis“ („Wild“) simbolių. 
• „Išsklaidyti“ („Scatter“) laimėjimai išmoka viso statymo sumą padaugintą iš išmokėjimo, rodomo 

laimėjimų lentelėje. 
• 3 ar daugiau „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai, atsirandantys bet kur būgnuose, aktyvuoja 15 Papildomų 

sukimų. 
• Statymo linijos laimėjimai yra trigubinami Papildomų sukimų metu (atskiriant papildomų sukimų skaičių). 
• Visi laimėjimai išmokami tik ant pasirinktų statymo linijų, išskyrus laimėjimus su „Išsklaidyti“ („Scatter“) 

simboliais. 
• „Išsklaidyti“ („Scatter“) laimėjimai yra pridedami prie bet kurių statymo linijos laimėjimų. 
• Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas. 
• Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai laimėjimas būna pagal būgnus iš kairės į dešinę, išskyrus 

„Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolius. 
• Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
 
Papildomi sukimai 
• Papildomi sukimai yra lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir tokiu pačiu skaičiumi linijų kaip ir to sukimo, 

kuris juos aktyvavo. 
• Papildomai Papildomi sukimai gali būti laimėti Papildomų sukimų metu. 
• 3 ar daugiau „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai, atsirandantys bet kur būgnuose, aktyvuoja 15 Papildomų 

sukimų. 
• Pabaigoje Papildomų sukimų, laimėjimai bus pridėti prie to sukimo, kuris aktyvavo Papildomus sukimus. 
 
Lošimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 
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Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

	 Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

	

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. Spausti 
X norint sugrįžti į žaidimą. 

	

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 95,98%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	
 

3+ „Scatter“ simboliai žaidėjui laimi 15 papildomų sukimų. Laimėjimai papildomų sukimų metu yra 
trigubinami. „Išsklaidyti“ („Scatter“) laimėjimai išmoka viso statymo sumą padaugintą iš išmokėjimo, rodomo 
laimėjimų lentelėje. 
Laukinis („Wild“) simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolį. Laimėjimai nuo 
Laukinio („Wild“) simbolio yra dvigubinami. 
 

174. Meksikietiškas čempionatas („Spiñata Grande™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,2 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 3000,00 EUR 
 
Žaidimas „Meksikietiškas čempionatas“ („Spiñata Grande™“) yra 5 būgnų, 4 eilių, 40 fiksuotų linijų lošimas. 
Žaidimas turi Milžiniškus simbolius, Mini-lošimo funkciją, sukrautus simbolius, Papildomus sukimus ir 
Laukinį Milžiną. 
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• Žaidimas yra žaidžiamas su 40 eilučių linijomis (fiksuota), 1-10 statymų lygiais (20 žetonų per lygį) ir 
skirtingomis žetonų vertėmis. 

• Statymų lygis nustatomas naudojant lygių („LEVEL / LYGIS“) žymeklį. 
• Žetonų vertė nustatoma naudojant žetonų vertės („COIN VALUE“) žymeklį. 
• Žaidžiant didžiausią statymų lygį, MAX BET žaidžia per maksimalias statymų linijas ir dabartinę žetonų 

vertę. 
• ŽETONAI rodo žetonų, kuriuos žaidėjas turi statymams, skaičių. 
• Laimėję deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal Laimėjimų lentelę. 
• Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. 
• Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
• Išmokamas tik didžiausias linijos laimėjimas. 
• Statymų linijos laimėjimas mokamas, jei iš eilės pereinama nuo kairės į dešinę, išskyrus išsklaidymo 

simbolius. 
• Vienu metu laimi įvairios statymų eilutės. 
 
Sukrauti simboliai 
• Pagrindiniame žaidime ir Papildomuose sukimuose visi simboliai rodyklėse rodomi kaip įstrigę simboliai, 

išskyrus Milžiniškus simbolius. 
 
Milžiniškas simbolis 
• Pagrindiniame žaidime visi simboliai pasirodo kaip Milžiniški ("Colossal") versija. Milžino simbolis yra 

blokas iš 2x2 arba 3x3 simbolių, kurie pasirodo kaip perdanga bet ant bet kurio būgno ir atskirai sukasi 
būgno viršuje. 

• Milžiniški simboliai bus visiškai arba iš dalies rodomi priklausomai nuo to, kaip būgnas nusileis, tačiau 
Milžino simbolis visada bus pilnai rodomas eilutėje. 

• Papildomuose sukimuose vieninteliai Milžino simboliai yra Milžino Bonuso simbolis , 

Laukinis Milžinas 	ir 3x3 Gyvūnų čempionato simbolių versijos (žr. "Animal Spiñatas" 
simbolių Laimėjimų lentelę). 

• Bet kokia Milžiniško simbolio dalis, įtraukta į laimėjusią statymų liniją, mokama pagal laimėjimų lentelę. 
 
Laukinis Milžinas 
• Laukinis Milžinas yra 3x3 susidariusių simbolių blokas ir gali būti rodomas tik 3 viduriniuose būgnuose 

tik per Papildomus sukimus. 
• Laukiniai simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus Milžiniško Bonuso simbolius. 
• Laukinių simbolių atsiradimas užmoka didžiausią įmanomą kombinaciją statymų linijoje pagal Laimėjimų 

lentelę. 
 
Milžiniškas Laukinio simbolis 
• Milžiniško Bonuso simbolis yra 3x3 susidariusių simbolių blokas ir gali pasirodyti bet kuriame 

pagrindinio žaidimo būgne ir Papildomuose sukimuose. 
• Jei po sukimo būgnuose pasirodo visas Milžiniško Bonuso simbolis arba jo dalis, simbolis virsta mini 

lošimu. 
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Mini-lošimo funkcijos 
• Milžiniško Bonuso simbolio dalis, kuri rodoma būgnuose po sukimo, virsta 3, 6 ar 9 atskirais mini 

simboliais. 
• „Mini-Slot“ (Mini automatas) simboliai sukasi atskirai. 
• Pagrindiniame žaidime mini lošimas turi skirtingus Išsklaidymo simbolius; Papildomų sukimų simboliai ir 

3 skirtingi žetonų simboliai. 
n bronzos žetonai simbolis = 20 žetonų laimėjimas 
n sidabro žetonai simbolis = 40 žetonų laimėjimas 
n aukso žetonai simbolis = 80 žetonų laimėjimas 

• Mini- lošimo funkcija sukasi vieną kartą. Po sukimo, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
• 3 Papildomo sukimo simboliai, rodomi bet kurioje Mini žaidimo lentoje pagrindiniame žaidime, įjungia 

Papildomus sukimus 
• Papildomų sukimų dalyje mini lošimas yra tik Išsklaidymo simboliai, Extra sukimai ir Bronzos žetonai 

simboliai. 
• Kiekvienam papildomam sukimo simboliui, kuris pasirodo mini lošime, 1 papildomu sukimu yra 

apdovanojamas. 
• Žetonų laimėjimai yra padauginami iš statymų lygio. 
 
Papildomi sukimai 

l 3 Papildomų sukimų simboliai apdovanojami 5 Papildomais sukimais . Už 
kiekvieną papildomą sukimo simbolį suteikiamas 1 papildomas sukimas 

l Jei papildomų sukimų metu įjungiama Mini-lošimo funkcija, gali būti įvesti papildomi sukimai. 
l Papildomi sukimai, kurie laimėti, automatiškai pridedami prie dabartinių Papildomų sukimų. 
l Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte kaip sukimas, kuris suaktyvino 

Papildomus sukimus. 
l Bendras laimėjimo laukas apima bet kokius laimėjimus per Papildomus sukimus, pridėtus prie bet kurio 

laimėjimo sukimo, kuriame aktyvuojami Papildomi sukimai. Papildomų sukimų laimėjimas pridedamas 
prie bet kurios eilutės laimėjimo 

l Papildomų sukimų pabaigoje žaidimas grįžta į sukimą, kuriame buvo įjungti Papildomi sukimai. 
 
Žaidimo funkcijos 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 



	

	

	

451	

	

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. 

	 Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

	
Paspausti, kad sugrįžti į pagrindinį žaidimą 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.84% 
 
Laimėjimų lentelė: 

	

	
 

175. Žvaigždžių lietus („Starburst“) 
 
Mažiausias statymas: 0,1 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 50000,00 EUR 
 
Žaidimas „Žvaigždžių lietus“ („Starburst“) yra 5 būgnų, 3 linijų lošimas, turintis dvi funkcijas – „Žvaigždžių 
lietaus Laukinis“ („Starburst Wild“) simbolį, suteikiantį papildomų sukimų, bei galimybę laimėti abiem 
kryptimis. 
l Lošimas visada lošiamas 10 linijų skirtingais statymų lygiais ir žetonų verte. 
l Didžiausias statymas yra lošiamas iš didžiausio lygio statymo ir nustatytos žetonų vertės. 
l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
l Statymo lygis yra žetonų skaičius vienoje statymo linijoje. 
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l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 
iš statymų lygio. 

l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 

l „Žvaigždžių lietaus Laukinis“ („Starburst Wild”)  simboliai pakeičia visus simbolius. 
l Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas iš laimėjimo abiem kryptimis. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingi būna abu atvejai – tiek iš kairės į dešinę, tiek iš dešinės 

į kairę. 
l Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
 
Simbolis „Žvaigždžių lietus Laukinis“ („Starburst™ Wilds“) 
l „Žvaigždžių lietaus Laukinis“ („Starburst Wild”) simboliai pasirodo bet kuriame antrame, trečiame arba 

ketvirtame žaidimo būgne. 
l Atsiradęs vienas arba daugiau „Žvaigždžių lietaus Laukinis“ („Starburst Wild“) simboliai aktyvuoja 

specialią „Žvaigždžių lietaus Laukinis“ („Starburst Wild“) funkciją. 
l „Žvaigždžių lietaus Laukinis“ („Starburst Wild“) funkcijos metu simboliai užima visą būgną ir, kitiems 

simboliams keičiantis, jie nekeičia savo padėties kito sukimo metu. 
l Jei kito sukimo metu atsiras naujų „Žvaigždžių lietaus Laukinis“ („Starburst Wild“) simbolių, jie ir prieš 

tai išsukti „Žvaigždžių lietaus Laukinis“ („Starburst Wild“) simboliai nekeis savo padėties. 
l „Žvaigždžių lietaus Laukinis“ („Starburst Wild“) funkcija pasibaigs, kai nebus išsukta naujų „Žvaigždžių 

lietaus Laukinis“ („Starburst Wild“) simbolių. 
l Iki 2 naujų „Žvaigždžių lietaus Laukinis“ („Starburst Wild“) simbolių gali atsirasti, kai aktyvuojamas 

„Žvaigždžių lietaus Laukinis“ („Starburst Wild“) pakartotinas sukimas ar daugiausiai 3 pakartotini sukimai. 
l Pakartotini sukimai yra žaidžiami tokiu pačiu statymu, kuriuo buvo atliktas pakartotino sukimo 

aktyvavimas. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

	 Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. Spausti 
centrinį mygtuką, norint sugrįžti į žaidimą. 

	

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 
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Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,1%. 
 
Laimėjimų lentelė 

	
	

176. Brauk ir ridenk („Swipe and Roll™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 40 500,00 EUR / 81 000 žetonų – vienoje statymo linijoje 
 
Žaidimas „Brauk ir ridenk“ yra 5 būgnų, 3 eilių lošimas su specialiomis funkcijomis – „Žetonų rato“ („Coin 
Wheel“), „Bonus žaidimo“ („Bonus Game“), „Laukinio“ („Wild“) ir „x3 Laukinio“ („x3 Wild“) pakeitimais, 
„Laukiniu pakartotiniu su-kimu“ („Wild Re-Spins“), kai yra „3+ Laukiniai“ („3+ Wilds“). 
l Lošimas lošiamas 20 fiksuotomis statymo linijomis, 1-10 statymų lygiais ir skirtinga žetonų verte. 
l Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL / LYGIS“) selektoriumi. 
l Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi. 
l ŽETONAI („COINS / ŽETONAI“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 
l DIDŽIAUSIŲ STATYMŲ („Max Bet“) lygmenyje lošiama aukščiausiu statymų lygmeniu ir su tuometine 

žetonų verte. Lošiant bet kuriame žemesniame statymų lygmenyje, DIDŽIAUSI STATYMAI („Max Bet“) 
turi būti paspaustas du kartus, kad lošimas vyktų su pasirinkta žetonų verte. 

l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
l Lošimo lygis yra lygus skaičiui žetonų pastatytų vienoje statymo linijoje. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus vertei, nurodytai Laimėjimų lentelėje („Paytable“) ir 

padaugintam iš lošimo lygio. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingi būna – nuo kairiausio būgno iki dešiniausio būgno. 
l Vienu metu vykstantys laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
l Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas. 
 
Simbolis „Laukinis“ („Wild”) ir „x3 Laukinis“ („x3 Wild“) 
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l Simboliai „Laukinis“ („Wild“) gali atsirasti ant bet kurio būgno per pagrindinį žaidimą ir per „Laukinius 
pakartotinius sukimus“ („Wild Re-Spins“). „x3 Laukinis“ („x3 Wild“) simboliai gali atsirasti tik ant 2, 3 ir 
4 būgnų. Simboliai „Laukinis“ („Wild“) ir „x3 Laukinis“ („x3 Wild“) gali pakeisti visus simbolius, 
išskyrus „Išsklaidymo“ („Scatter“) simbolius ir kitus „Laukinius“ („Wild“) simbolius. 

l Statymo linijos laimėjimai, kuriuose yra „x3 Laukinis“ („x3 Wild“) simbolis, padidėja tris kartus. 
l Jeigu du ar daugiau „x3 Laukinis“ („x3 Wild“) simbolių atsiranda laiminčioje linijoje, tada atitinkami 

daugikliai yra padauginami. 
l Daugiausiai, kiek gali pasiekti daugiklis, yra x27. 
l Simbolio „Laukinis“ („Wild“) „x3 Laukinis“ („x3 Wild“) pakeitimas išmoka didžiausią galimą laimėti 

kombinaciją statymų linijoje, remiantis Laimėjimų lentele („Paytable“). 
 
Simbolis „Laukinis pakartotinis sukimas“ („Wild Re-Spin“) 

	
l 3 ar daugiau „Laukinio“ („Wild“) simbolių (tiek reguliarių, tiek x3), atsiradusių ant būgnų pagrindiniame 

žaidime, aktyvuoja „Laukinį pakartotinį sukimą“ („Wild Re-Spins“). 
l „Laukinio“ („Wild“) simboliai lieka ant būgnų „Laukinio pakartotinio sukimo“ („Wild Re-Spins“) metu. 
l Papildomi „Laukiniai pakartotiniai sukimai“ („Wild Re-Spins“) negali būti aktyvuoti per „Laukinį 

pakartotinį sukimą“ („Wild Re-Spins“). 
l „Laukinių pakartotinių sukimų“ („Wild Re-Spins“) laimėjimai yra pridedami prie pirminio sukimo 

laimėjimų. 
 
Funkcija „Žetonų ratas“ („Coin Wheel“) 
l „Žetonų rato“ („Coin Wheel“) funkcija gali būti aktyvuota atsitiktine tvarka pagrindinio žaidimo metu iki 

kol sukasi būgnai. 
l „Žetonų rato“ („Coin Wheel“) funkcija yra: „Žetonų laimėjimai“ („Coin Wins“), „Išsklaidymo 

simbolis“ („Scatter“) arba „Strėlės simbolis“ („Arrow“). 
l Nušvitęs segmentas apdovanoja arba „Žetonų laimėjimu“ („Coin Wins“), „Išsklaidymo 

simboliu“ („Scatter“) arba „Strėlės simboliu“ („Arrow“). „Žetonų laimėjimo“ („Coin Wins“) segmentas 
apdovanoja atitinkamu „Žetonų laimėjimu“ („Coin Win“). „Išsklaidymo simbolis“ („Scatter“) pradeda 
„Bonus žaidimą“ („Bonus game“). „Strėlės simbolis“ („Arrow“) išplečia laimėjimo zoną 1 žingsniu į viršų 
arba žemyn, priklausomai nuo to, kur rodo strėlė. 

l Po to, kai laimėjimo zona yra išplėsta, visi laimėjimai iš apšviestų pozicijų yra apdovanojami. 
l Jeigu laimėjimas „Žetonų rato“ („Coin Wheel“) funkcija yra mažesnis negu iš penkių padaugintas 

pagrindinis statymas, ratas suksis dar kartą. Visi prieš tai įvykę laimėjimai bus išsaugoti ir pridėti prie 
ateities laimėjimo. 

l Maksimalus „Žetonų rato“ („Coin Wheel“) funkcijos laimėjimas yra 1080 žetonų. 
l Žetonų išmokėjimo vertė yra nustatoma pagal 1 lygmens statymo vertes. 
l Jeigu buvo aktyvuotas „Bonus žaidimas“ („Bonus game“), ratas pakartotinai nesisuks. 
l „Žetonų rato“ („Coin Wheel“) funkcijai pasibaigus, lošimas sugrįžta į tą patį sukimą, kurio metu buvo 

aktyvuota „Žetonų rato“ („Coin Wheel“) funkcija. 
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l Žetonai, laimėtos „Žetonų rato“ („Coin Wheel“) funkcijos lošime, yra padauginamos iš tuometinio lošimo 
lygio. 

l Visas laimėjimo laukas apima visus laimėjus per „Žetonų rato“ („Coin Wheel“) funkciją, pridedant visus 
laimėjimus iš sukimo, kurio metu buvo aktyvuota „Žetonų rato“ („Coin Wheel“) funkcija. 

l Simbolis „Bonus žaidimas“ („Bonus Game“) 
l 3 „Išsklaidymo simboliai“ („Scatter“), atsiradę bet kur ant 2, 3 ir 4 būgnų pagrindiniame žaidime ir per 

„Laukinį pakartotinį sukimą“ („Wild Re-Spins“), aktyvuoja „Bonus žaidimą“ („Bonus game“). 
l „Bonus žaidimas“ („Bonus game“) taip pat gali būti laimėtas per „Žetonų ratą“ („Coin Wheel“). 
l „Bonus žaidime“ („Bonus game“), lošėjas paeiliui, po vieną, pajudina 3 ratus bet kokia tvarka aukštyn 

arba žemyn. 
l Lošėjas taip pat gali paspausti „Sukis“ („Spin“), kad pasuktų ratus vieną po kito, iš kairės į dešinę. 
l Ratuose yra „Žetonų laimėjimų“ („Coin Wins“) ir „Strėlių“ („Arrow“) simboliai. 
l Nusileidus ant „Strėlės“ („Arrow“) simbolio, laimėjimo zona išsiplečia visiems trims ratams. 
l Jeigu prasiplėtusioje laimėjimų zonoje yra kitas „Strėlės“ („Arrow“) simbolis, laimėjimų zona dar kartą 

išsiplės per visus 3 ratus. Tai tęsis, kol nebeatsiras „Strėlės“ („Arrow“) simbolio. 
l Laimėjimų zona gali būti maksimaliai išplėsta per 2 žingsnius į abi puses. Maksimalus laimėjimų zonos 

laimėjimas gali pasiekti iki 5 eilių. 
l Po to, kai laimėjimų zona yra išplėsta, visos aktyvios laimėjimų pozicijos yra apdovanojamos. 
l Minimalūs ir maksimalūs „Bonus žaidimo“ („Bonus game“) laimėjimai yra nuo 60 iki 4320 žetonų. 
l Žetonų išmokėjimo vertė yra nustatoma pagal 1 lygmens statymų vertes. 
l „Bonus žaidimo“ („Bonus game“) pabaigoje, lošimas sugrįžta į tą patį sukimą, kuriame buvo aktyvuotas 

„Bonus žaidimas“ („Bonus game“). 
l „Bonus žaidime“ („Bonus game“) laimėtos žetonai yra padauginamos iš esamo lošimo lygmens. 
l Į pagrindinį laimėjimą įeina visi laimėjimai iš „Bonus žaidimo“ („Bonus game“), pridedant laimėjimus iš 

sukimo, kuriame buvo aktyvuotas „Bonus žaidimas“ („Bonus game“). 
 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.35% 
 
Laimėjimų lentelė: 
 

	
Medium win symbols – vidutinio laimėjimo simboliai. 
Low win symbols – mažo laimėjimo simboliai. 
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177. Nematomas žmogus („The Invisible Man™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,02 EUR 
Didžiausias statymas: 100 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 5000 EUR 
 
Žaidimas „Nematomas žmogus“ („Invisible Man™“) yra 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kuriame yra 
„Laukinis“ („Wild“) pakeitimas, 2 bonus funkcijos, pakartotinio sukimo rėžimas ir „Papildomi sukimai“ („Free 
Spins“). 
l Lošimas vyksta su 20 statymo linijų (fiksuotų), 1-10 statymo lygių, galimybe laimėti iš abiejų pusių („Win 

Both Ways“) ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
l Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL / LYGIS“) selektoriumi. 
l Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi. 
l ŽETONAI („COINS / ŽETONAI“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 
l DIDŽIAUSIŲ STATYMŲ („Max Bet“) lygmenyje lošiama aukščiausiu statymų lygmeniu ir su tuometine 

žetonų verte. Lošiant bet kuriame žemesniame statymų lygmenyje, DIDŽIAUSI STATYMAI („Max Bet“) 
turi būti paspaustas du kartus, kad lošimas vyktų su pasirinkta žetonų verte. 

l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
l Lošimo lygis yra lygus skaičiui žetonų pastatytų vienoje statymo linijoje. 
l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus laimėjimui, parodytam Laimėjimų lentelėje („Paytable“) ir 

padaugintam iš lošimo lygio. Šis skaičius taip pat gali būti padaugintas iš visų taikomų koeficientų. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingi būna abu atvejai – tiek iš kairės į dešinę, tiek iš dešinės 

į kairę. 
l Vienu metu įvykstantys laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
l Visi žetonų laimėjimai yra išmokami tik įvykę statymų linijose, išskyrus laimėjimus per „Įsiutusio Grifino 

bonuso žaidimą“ („Griffin's Rage Bonus Game“). 
l Bonus funkcijos laimėjimai pinigais yra lygūs laimėjimui žetonais padaugintam iš žetonų vertės. 
l Bonus funkcijos laimėjimai yra pridedami prie pagrindinio statymo linijos laimėjimų. 
l Bonus funkcijos yra žaidžiamos tame pačiame lošimo lygyje ir su ta pačia žetonų verte kaip ir sukimo, 

kuris jas aktyvavo. 
 
„Laukinis pakartotinis sukimas“ („Wild Re-spins“) 

	
„Policijos laukiniai“ („Police Wilds“), „Grifino laukiniai“ („Griffin Wilds“), „Liepsnojantys 
laukiniai“ („Burning Wilds“). 
 
l Po to tai „Laukinis“ („Wild“) simbolis atsiranda ant būgno ir visi to sukimo statymų laimėjimai yra 

išmokėti, kiekvienas „Laukinis“ („Wild“) simbolis pajuda per vieną būgno poziciją horizontaliai ir yra 
suteikiamas „Pakartotinis sukimas“ („Re-spin“). „Laukiniai“ („Wilds“) simboliai, kurie pajuda vertikaliai 
per „Pakartotinį sukimą“ („Re-spin“) yra vadinami „Vaikščiojančiais laukiniais“ („Walking Wilds“). 

l Yra 2 tipų „Vaikščiojantys laukiniai“ („Walking Wilds“) simboliai: „Policijos laukiniai“ („Police Wilds“) 
ir „Grifino laukiniai“ („Griffin Wilds“). 

l „Policijos laukiniai“ („Police Wilds“) atsiranda ant 1 būgno ir juda horizontaliai į dešinę pusę per vieną 
būgną kiekvieno pakartotinio sukimo pradžioje, kai „Grifino laukiniai“ („Griffin Wilds“) atsiranda ant 5 
būgno ir juda per vieną būgną į kairę kiekvieno pakartotinio sukimo pradžioje. 

l Jeigu „Grifino laukiniai“ („Griffin Wilds“) ir „Policijos laukiniai“ („Police Wilds“) yra toje pačioje 
pozicijoje ant būgnų, „Laukiniai“ užsifiksuoja toje pozicijoje ir susilieja. Kiekvieno dabartinio sukimo 
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pabaigoje ir po to, kai visi potencialūs statymo linijos laimėjimai yra įteikiami, aktyvuojami „Papildomi 
sukimai“ („Free Spins“). 

l Po „Papildomų sukimų“ („Free Spins“), visi „Laukiniai“, kurie nebuvo dalimi „Laukinių“ veiksmų, kurie 
aktyvavo „Papildomus sukimus“ („Free Spins“), lieka ant būgnų ir toliau aktyvuoja Papildomus 
pakartotinius sukimus iki kol jie išnyksta nuo būgnų. „Laukiniai“, kurie aktyvavo „Papildomus 
sukimus“ („Free Spins“), išnyksta ties kitu sukimu ir daugiau pakartotinių sukimų nėra aktyvuojama. 

l „Papildomi sukimai“ („Free Spins“) 
l „Grifino laukinių“ („Griffin Wilds“) ir „Policijos laukinių“ („Police Wilds“) susijungimas ant būgnų 

aktyvuoja 10 Papildomų sukimų. Maksimalus kiekis Papildomų sukimų, kurie gali būti tuo pačiu metu 
aktyvuoti pagrindiniame žaidime, yra 30. 

l Per Papildomus sukimus tiek „Grifino laukinių“ („Griffin Wilds“), tiek „Policijos laukinių“ („Police 
Wilds“) gali atsirasti bet kur ant būgnų. 

l Jeigu „Grifino laukinių“ („Griffin Wilds“) ir „Policijos laukinių“ („Police Wilds“) susijungia per 
Papildomus sukimus, papildomi 4 Papildomi sukimai yra pridedami. Kaip ir pagrindiniame žaidime, 
„Laukiniai“, kurie aktyvavo Papildomus sukimus, išnyksta nuo būgnų. 

l Per Papildomus sukimus, 2 metrai atsiranda virš būgnų. Šie metrai atitinka „Laukinius“, kurie atsiranda ant 
būgnų per Papildomus sukimus. 

l Kai „Grifino laukiniai“ („Griffin Wilds“) ar „Policijos laukiniai“ („Police Wilds“) pasitraukia nuo būgnų, 
jis užpildo erdvę ant atitinkamo metro. Kiekvienas metras turi 8 vietas. 

l Jeigu 1 iš metrų yra užpildytas prieš baigiantis Papildomiems sukimams, atitinkama bonus funkcija yra 
įteikiama, kuri prasideda Papildomo sukimo sesijos pabaigoje. 

l Jeigu 1 iš „Bonus žaidimo“ („Bonus Game“) ar „Policijos sukimo“ („Police Spins“) metrų tampa pilnas, 
tai tampa neįmanoma kitam metrui užsipildyti. 

 
Bonus funkcijos („Bonus Features“) 
l Jeigu „Bonus žaidimo“ („Bonus Game“) ar „Policijos sukimo“ („Police Spins“) metrai yra užpildomi per 

Papildomus sukimus, atitinkama bonus funkcija yra aktyvuojama ir ji prasideda, kai Papildomi sukimai 
pasibaigia. 

l Yra 2 bonus funkcijos: „Policijos sukimo“ („Police Spins“) funkcija ar „Įsiutusio Grifino bonuso 
žaidimas“ („Griffin's Rage Bonus Game“). 

l „Policijos sukimo“ („Police Spins“) bonus funkcija yra aktyvuojama, kai „Policijos sukimo“ („Police 
Spins“) metras yra užpildytas, kai tuo tarpu „Įsiutusio Grifino bonuso žaidimas“ („Griffin's Rage Bonus 
Game“) yra aktyvuojamas, kai „Bonus žaidimo metras“ („Bonus Game Meter“) yra užpildomas. 

l „Įsiutusio Grifino bonuso žaidimas“ („Griffin's Rage Bonus Game“) vyksta 3 vietose, kur žaidėjas 
spaudžia ant 1 iš 5 daiktų, kad atskleistų prizą. 5 daiktai, iš kurių žaidėjas renkasi iš kiekvienos vietos yra: 
3 skirtingų kiekių žetonų laimėjimai, 1 daugiklio padidinimas ir 1 stadijos pabaiga. 

l Kai žaidėjas pasirenka Žetonų laimėjimą, jis yra pridedamas prie jo turimo žetonų skaičiaus Bonus 
žaidime. Žaidėjas gali daryti kitą pasirinkimą iš likusių daiktų vietoje, kurioje jis yra. 

l Daugiklio koeficientas prasideda nuo 1 Bonus žaidimo pradžioje. Kai žaidėjas pasirenka daugiklio 
padidinimo simbolį, daugiklis padidėja 1. Tada žaidėjas gali daryti kitą pasirinkimą iš likusių daiktų toje 
vietoje, kurioje jis yra. Bonus žaidimo pabaigoje, visi surinkti žetonų laimėjimai iš Bonus žaidimo yra 
padauginami iš galutinio daugiklio koeficiento. Maksimalus koeficientas, kuris gali būti, yra 4. 

l Kai žaidėjas paspaudžia ant dabartinio etapo pabaigimo pasirinkimo, jis pabaigia dabartinį etapą ir pereina 
prie sekančio. Jeigu žaidėjas paspaudžia ant dabartinio etapo pabaigimo, kai jis yra 3 etape, Bonus 
žaidimas pasibaigia. 

l Pirmasis pasirinktas daiktas pirmame etape negali būti dabartinio etapo pabaigos pasirinkimas. 
l „Policijos sukimo“ („Police Spins“) bonuso funkcija susideda iš 3 sukimų, kur ant būgnų atsiranda 5 

atsitiktine tvarka sudėti „Liepsnojantys laukiniai“ („Burning Wilds“). 5 „Liepsnojantys 
laukiniai“ („Burning Wilds“) atsiras atsitiktinėse pozicijose per kiekvieną sukimą per šią bonus funkciją. 

l Per „Policijos sukimo“ („Police Spins“) bonuso funkciją, jokie kiti „Laukiniai“ nėra padėti ant būgnų, 
išskyrus 5 atsitiktinius „Liepsnojančius laukinius“ („Burning Wilds“), kurie atsiranda ant būgnų. 
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l Maksimalus laimėjimas „Įsiutusio Grifino bonuso žaidime“ („Griffin's Rage Bonus Game“) yra 37,600 
žetonų. 

l Maksimalus kiekvieno sukimo laimėjimas per Policijos sukimo“ („Police Spins“) bonuso funkciją yra 
90000 žetonų. Kadangi čia yra 3 sukimai, galutinis maksimalus laimėjimas yra 270000 žetonų. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.3% 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	

	
	

178. Dvigubas sukimas („Twin Spin“)	
 
Mažiausias statymas: 0,25 EUR 
Didžiausias statymas: 125,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 135000,00 EUR 
 
Žaidimas „Dvigubas sukimas“ („Twin Spin“) yra 5 būgnų lošimas, su 243 būdais laimėti, turintis šias funkcijas: 
Laukinio pasikeitimai („Wild substitutions“) ir Dvigubo būgno („Twin Reel“). „Twin Reel“ funkcija kiekvieno 
sukimo metu siūlo dar daugiau šansų dideliems laimėjimams. 
l Lošimas lošiamas su 243 būdais laimėti, 1-10 statymų lygiuose (25 žetonai viename lygyje) ir skirtingomis 

žetonų vertėmis. 
l Nėra statymo linijų. 
l Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
l Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
l COINS / ŽETONAI rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
l Didžiausias statymas yra lošiamas su 243 būdais laimėti iš didžiausio lygio statymo ir nustatytos žetonų 

vertės. 
l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
l Simbolio laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam iš 

statymų lygio ir tiek kartų, kiek tas simbolis pasirodo kiekviename būgne. 
l Pasirinkto statymo laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Sutampantys simboliai bet kurioje pozicijoje trijuose ar daugiau greta esančiuose būgnuose iš kairės į 

dešinę yra laimėjimo kombinacija. 



	

	

	

459	

l Tik ilgiausiai besitęsianti sutampanti simbolių kombinacija yra laimima. 
l Daugiau laimėjimų sukuriama kai papildomai atsiranda tų pačių simbolių ant tų pačių būgnų, kurie sukuria 

ilgiausią būdą laimėti. 
l Vienkartiniai skirtingų simbolių laimėjimai yra pridedami. 
l Visi laimėjimai išmokami tik laiminčių simbolių kombinacijose. 
l Galutiniam simbolių laimėjimui apskaičiuoti reikia padauginti sutampančių simbolių skaičių viename 

būgne su sutampančių simbolių skaičiumi kiekviename kitame būgne ilgiausioje laiminčių simbolių 
kombinacijoje. Padauginti laimėtų žetonų skaičių iš ilgiausios laiminčių simbolių kombinacijos pagal 
laimėjimų lentelę. Galutinis vieno sukimo laimėjimas yra laiminčių simbolių suma kiekvienam simbolių 
tipui. 

 
„Laukinis“ („Wild“) simbolis 
l „Laukinis“ („Wild“) simbolis gali pasirodyti tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 
l „Laukinis“ („Wild“) simboliai pakeičia visus būgno simbolius. 
 
„Twin Reel“ (Dvigubas būgnas) funkcija 
l Kiekvienas sukimas prasideda su dviem identiškais ir tarpusavyje sujungtais gretimai esančiais būgnais. 

Sukimo metu dvigubi būgnai gali išsiplėsti ir tapti trigubais, keturgubais ar net penkiagubais būgnais. 
l Pradžioje sukimo bet kurie iš 5 būgnų gali susijungti į vieną identišką dvigubą būgną. 
l Būgnų skaičius, kurie yra sujungiami, yra atsitiktiniai ir atsiranda kiekviename sukime. 
l 1 lygio būdo laimėti pagal laimėjimų lentelę pavyzdys 
l 3 derantys „BAR“ simboliai, iš kairės pusės einančiuose greta esančiuose būgnuose, žaidėjui laimi 15 

žetonų. Šis skaičius padauginamas iš dviejų (nes 3 būgne yra 2 vienodi „Bar“ simboliai), suteikia galutinį 
laimėjimą 2 x 15 = 30 žetonų. 

 

 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

	 Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. Spausti 
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centrinį mygtuką, norint sugrįžti į žaidimą. 

	

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,6%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	
Wild simboliai pakeičia visus kitus simbolius. 

 
 

179. Nugalėtojas („Victorious“) 
 
Mažiausias statymas: 0,25 EUR 
Didžiausias statymas: 125,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 96000,00 EUR 
 
Žaidimas „Nugalėtojas“ („Victorious“) yra 5 būgnų lošimas, turintis 243 laimėjimo būdus. Papildomai turi dvi 
funkcijas – Papildomus sukimus ir Laukinis („Wild“) simbolių pakeitimus. 
l Lošimas vyksta su 243 būdais laimėti, 1-10 skirtingais lygiais (25 žetonai kiekviename lygyje) ir 

skirtingomis žetonų vertėmis. 
l COINS / ŽETONAI rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
l Nėra statymo linijų. 
l Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
l Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
l Didžiausias statymas (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio lygio statymo ir nustatytos žetonų vertės. 
l Statymo pasirinkimo laimėjimai išmokami, kai sėkmingas būna atvejis iš kairės į dešinę. 
l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
l Pasirinkto statymo laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, 

padaugintam iš statymų lygio. 
l Pasirinkto statymo laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Išmokamas tik didžiausias pasirinkto statymo laimėjimas iš statymo krypties. 
l Visi laimėjimai išmokami pagal tokias statymų kryptis: 
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, išskyrus nuo Papildomų sukimų (Free Spins) 	simbolių, 
kurie laimi įvairiomis kryptimis. 
l Tiek pagrindiniame žaidime, tiek su Papildomais sukimais Laukinis (Wild) simbolis pasirodo tik antrame 

ir ketvirtame būgnuose. 

l Laukinis (Wild) 	simbolis pakeičia visus būgno simbolius. 
l Laimėjimai nuo Papildomų sukimų (Free Spins) simbolių išmokami kaip nurodyta laimėjimų lentelėje. 
l Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų kryptyse yra pridedami. 
 
Papildomi sukimai (Free Spins) 
l Bet kuriuose būgnuose atsiradę 3 ar daugiau „Free Spin“ simboliai aktyvuoja Papildomus sukimus. 
l „Free Spin“ simboliai turi pasirodyti iš eilės, pradedant nuo kairiojo būgno. 
l Papildomais sukimais lošiama ta pačia statymo suma, kuria jie ir buvo aktyvuoti. 
l Papildomi sukimai gali būti laimėti, kol lošiama Papildomais sukimais. 
l 3 ar daugiau „Free Spin“ simboliai pasirodo ir aktyvuoja papildomus sukimus bet kur būgnuose, kol 

lošiama aktyvuotais Papildomais sukimais. Papildomų sukimų skaičius priklauso pagal laimėjimų lentelę. 
l Laimėjimai nuo Papildomų sukimų žetonų yra trigubinami (x3). 
l Papildomų sukimų laimėjimai yra pridedami prie kitų statymų laimėjimų. 
l Papildomas Papildomų sukimų skaičius nėra dauginamas pagal Papildomų sukimų daugiklį. 
l Laimėjimai nuo papildomų sukimų yra automatiškai pridedami prie jau turimų Papildomų sukimų. 
l Pasibaigus lošimui iš Papildomų sukimų, visi gauti laimėjimai nuo jų yra pridedami prie laimėjimo, kuris 

aktyvavo Papildomus sukimus. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
l Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

	 Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 
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Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. 

	

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,9%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	

	

	
	

180. Karo valdovai - Galios kristalai („Warlords - Crystals of Power“)	
 
Mažiausias statymas: 0,15 EUR 
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Didžiausias statymas: 150,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 3000,00 EUR 
 
Žaidimas „Karo valdovai - Galios kristalai“ („Warlords - Crystals of Power“) yra 5 būgnų, 3 eilių, 30 linijų 
(fiksuotų) lošimas, turintis šias funkcijas: „Laukinis“ („Wild“), Sulipusius („Stacked“) simbolius, Išsklaidyti 
(„Scatter“) simbolius, persukimo galimybę, Papildomus sukimus ir Atistikintis Laukinis („Random Wild“). 
l Lošimas lošiamas su fiksuotomis 30 statymų linijomis, 15 žetonų, 1-10 statymų lygiuose ir skirtingomis 

žetonų vertėmis. 
l Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
l Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
l Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
l Kai lošiama didžiausiu statymo lygiu, DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš 

didžiausio kiekio statymų linijų, didžiausio statymo lygio ir nustatytos žetonų vertės. Kai lošiama 
mažesniu statymo lygiu, mygtukas MAX BET turi būti paspaudžiamas du kartus, norint žaisti pasirinktu 
lygiu. 

l Automatinis statymas neaktyvus. 
l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
l Statymo lygis yra žetonų skaičius vienoje statymo linijoje. 
l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam 

iš statymų lygio. Šis skaičius taip pat dauginamas iš bet kokio tinkamo dauginamojo. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos laimėjimas. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
l Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
l Visi žetonų laimėjimai išmokami tik pagal statymo linijas, išskyrus atvejus, kai veikia Paskutinio šanso 

(„Final Chance“) funkcija. 
l Didžiausias laimėjimas žetonais yra apribotas iki 100 000 padauginta pagal statymo lygį. 
 
„Atsitiktinis perdangos Laukinis“ („Random Overlay Wild“) 
l Bet kuriame pagrindinio žaidimo sukime gali aktyvuotis „Atsitiktinės perdangos Laukinis“ („Random 

Overlay Wild“) funkcija. Ši funkcija naudoja skirtingus būgnų derinius pagrindiniame žaidime be 
papildomų „Scatter“ simbolių būgnuose. 

l Yra trys skirtingi „Atsitiktinės perdangos laukinis“ („Random Overlay Wild“) tipai. Barbariškas Hameris 

(„Barbarian Hammer“) funkcija sukuria 4 „Wild“ simbolius, sudarančius keturkampį, būgnuose 
nuo 1 iki 4. Kunigo rodyklė („The Priestess Arrow“) funkcija sukuria nuo 2 iki 5 „Wild“ simbolius 
būgnuose nuo 1 iki 5. Samurai kardas („The Samurai Sword“) funkcija sukuria nuo 2 iki 5 
„Wild“ simbolių būgnuose nuo 1 iki 4. 

l Kai ši funkcija aktyvuojasi, žaidimo simboliai bus pakeisti „Atsitiktinės perdangos Laukinis“ („Random 
Overlay Wild“) simboliais. 

l Simbolio pasikeitimo laimėjimas yra apskaičiuojamas pagal didžiausią įmanomą statymo liniją, nurodytą 
laimėjimų lentelėje. 

 
„Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai 
l Žaidime yra 3 skirtingi „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai, kurie susieti su Papildomais sukimais. Mėlynas 

„Scatter“ simbolis 	su „Barbarian Free Spins“, žalias „Scatter“ simbolis 	su „Priestess Free 
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Spins“, o raudonas  – su „Samurai Free Spins“. Atitinkamai kiekvienas jų pagrindiniame žaidime 
aktyvuoja specialias funkcijas, kurios yra: 3 Papildomi sukimai, 1 daugintojas bei 1 „Sticky Wild“. 

l Papildomi sukimai žaidėjui suteikiami pagal tai, kokie „Scatter“ simboliai pasirodo būgnuose ir, „Samurai 
Free Spins“ funkcijas atveju, pagal tai, kuriuose būgnuose. 

l Pagrindiniame žaidime, persukimai yra suteikiami kai 2 ar daugiau „Scatter“ simboliai pasirodo ant būgnų. 
„Scatter“ simboliai pasirodo tik 2, 3 ir 4 būgnuose, taip pat gali pasirodyti visuose 5 būgnuose persukimų 
metu. 

l Jei „Scatter“ simboliai yra tokio paties tipo, persukimai prasideda iš karto. Tačiau, jei „Scatter“ simboliai 
skiriasi, jie atsitiktinai transformuojasi, kad visi „Scatter“ simboliai būtu vienodo tipo prieš prasidedant 
persukimams. 

 
Mūšis („Battle“) 
l Jei 2 skirtingi „Scatter“ simboliai pasirodo ant būgnų, 1 „Scatter“ simbolis yra atsitiktinai parenkamas po 

mūšio, kad abu simboliai būtų vienodi, prieš prasidedant persukimams. Yra 50/50 tikimybė, kuris simbolis 
bus pasirinktas kaip aktyvus „Scatter“ simbolis. 

l Jei 2 vienodi „Scatter“ simboliai pasirodo and būgnų su 1 skirtingo tipo „Scatter‘ simboliu, visi 
„Scatter“ simboliai po mūšio pasikeis į vienodo tipo simbolius prieš prasidedant persukimams. Šioje 
situacijoje yra 75% tikimybė, kad vienodi su 2 „Scatter“ simboliai bus pasirinkti kaip aktyvūs simboliai. 

l Jei 3 skirtingi „Scatter“ simboliai pasirodo ant būgnų, jie visi po mūšio transformuosis į tą patį tipą prieš 
prasidedant persukimams. Šioje situacijoje yra lygūs šansais kiekvienam simboliui pavirsti aktyviu 
simboliu. 

 
Persukimai („Re-Spins“) 
l Vykstant persukimui ar persukimams, aktyvūs „Scatters“ simboliai liks savo pozicijose su kitais simboliais 

būnant neaktyviais. 
l Persukimų metų nėra jokių papildomų statymų linijų laimėjimų. 
l Papildomai persukimai gali būti aktyvuoti po to, jei persukimo metu pasirodo tokio paties tipo 

„Scatter“ simbolis kaip ir jau esančio aktyvaus simbolio. 
l 3 ar daugiau „Scatter“ simboliai aktyvuoja Papildomus sukimus. Jei Papildomi sukimai nėra aktyvuoti po 

persukimų, žaidėjas turi paskutinį šansą juos aktyvuoti. 
 
Paskutinis šansas („Final Chance“) 
l Jei persukimai įvyko dėl 2 „Scatters“ simbolių ir persukimų metų nepasirodo naujų „Scatters“ simbolių, 

žaidėjas gauna atsitiktinę funkciją, kuri atskleidžia arba žetonų, kurių vertė nuo 3 iki 100 kartų didesnė už 
statymą, laimėjimą arba „Scatter“ simbolio pasirodymą bet kur būgnuose. 

l Žetonų laimėjimas nuo atsitiktinės funkcija yra pridedamas prie bet kurio statymo linijos laimėjimo. 
l Jei atsitiktinė funkcija atskleidžia „Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolį, naujas „Išsklaidyti“ („Scatter“) 

simbolis atsiras atsitiktinai bet kur ant būgnų ir Papildomi sukimai prasidės, ir jokie papildomi persukimai 
nebus skirti. 

l Kai daugiau jokių persukimų nebus aktyvuota, o ant būgnų bus 3 ar daugiau aktyvūs „Scatter“ simboliai, 
Papildomi sukimai prasidės. 

 
Papildomi sukimai („Free Spins“) 
l Egzistuoja 3 skirtingi Papildomų sukimų tipai, kurie susiję su 3 skirtingais „Scatter“ simbolių tipais: „The 

Barbarian Free Spins“ (Barbaro nemokami sukimai), mėlynas „Scatter“ simbolis, skiria mažiausiai 9 
Papildomus sukimus. „The Priestess Free Spins“ (Dvasininkės nemokami sukimai), žalias 
„Scatter“ simbolis, skiria 7 Papildomus sukimus. „The Samurai Free Spins“ (Samurajaus nemokami 
sukimai), raudonas „Scatter“ simbolis, skiria 5 Papildomus sukimus. Kiekvieno Papildomo sukimo metu 
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yra naudojami tik tie būgnai, kuriuose yra vienodo tipo „Scatter“ simboliai, kaip ir to, kuriuo buvo 
aktyvuoti Papildomi sukimai. 

l „Scatter“ simboliai, kurie atsiranda per Papildomus sukimus, nesuteiks jokių persukimų, ir jų veiksmai 
skirsis, priklausomai nuo to, kokie Papildomi sukimai buvo aktyvuoti. 

l Papildomų sukimų metu papildomi „Scatter“ simboliai aktyvuos funkcijas, priklausančias nuo tų 
Papildomų sukimų tipo. 

l „Barbarian Free Spins“ (Barbaro nemokami sukimai) tipo Papildomų sukimų metu įmanomi tik kario ir 
gyvūno „Scatter“ simboliai, kurie atsiranda ant būgnų ir prideda 3 papildomus sukimus. 

l „Priestess Free Spins“ (Dvasininkės nemokami sukimai) tipo Papildomų sukimų metu „Scatter“ simboliai 
padidina dauginamąjį x1 kiekvienam „Scatter“ simboliui. 

l „Samurai Free Spins“ (Samurajaus nemokami sukimai) tipo Papildomų sukimų metu, „Scatter“ simbolis 
pasikeičia į „Sticky Wild“ (Lipnus laukinis) visų Papildomų sukimų metu. 

l Papildomi sukimai ir „Random Wild“ (Atsitiktinis laukinis) laimėjimai yra pridedami prie bet kurių 
statymų linijos laimėjimų. 

l Papildomais sukimais lošiama tuo pačiu statymo lygiu bei žetonų verte, kuriais jie ir buvo aktyvuoti. 
l Papildomų sukimų metu, papildomų „Scatters“ simbolių funkcijas būna aktyvuojamos iš karto dar prieš 

pradedant skaičiuoti laimėjimus nuo to sukimo. Jei pasirodo keli „Scatter“ simboliai tuo pat metu, tai jų 
funkcijas aktyvuojasi vieną kartą kiekvienam naujam „Scatter“ simboliui. 

 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

	 Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

	
Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,89%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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181. Vynų tūzai („Ace Of Spades“) 
 

• Vynų tūzai („Ace Of Spades“) – 3 būgnų, 1 linijos lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
• Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - 15 EUR 

(penkiolika eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,25 iki 5 EUR („Coin value“), 

monetų skaičių nuo 1 iki 3 („Coins“ (Monetos)) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)).  
• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 

sandaugai. 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimas 

1 moneta 2 monetos 3 monetos 

3x Vynų tūzas  800 EUR  1600 EUR  2500 EUR  

3x Karūna  80 EUR  160 EUR  240 EUR  

3x K  40 EUR  80 EUR  120 EUR  

3x Q  25 EUR  50 EUR  75 EUR  

3x J  10 EUR  20 EUR  30 EUR  

3x Dobilas  10 EUR  20 EUR  30 EUR  

Bet kurios trys 
raidės (K, Q, J)  

5 EUR  10 EUR  15 EUR  
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2x Dobilas  5 EUR  10 EUR  15 EUR  

1x Dobilas  2 EUR  4 EUR  6 EUR  

 
• Simbolis „Vynų tūzas“ pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį. Vienas 

simbolis „Vynų tūzas“ derinyje padvigubina laimėjimą. Du simboliai „Vynų tūzas“ padidina laimėjimą 
keturis kartus, išskyrus, kai išsukami trys „Vynų tūzai“. 

 
182. Airių auksas („Irish Gold“) 

 
• Airių auksas („Irish Gold“) - 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter 

dobilas“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
• Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 25 EUR (dvidešimt penki 

eurai).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin value“), monetų 

skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 5 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti mygtuką 
Žaisti („Spin“ (Sukti)).  

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) sandaugai. 
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra 
atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas).  
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

1 linija 2 linijos 3 linijos 4 linijos 5 linijos 

 

 

3x simbolis „Wild aukso puodas“  

 

2500 x 
statymo 
suma 

3000 x 
statymo 
suma 

3500 x 
statymo 
suma 

4500 x 
statymo 
suma 

5000 x 
statymo 
suma 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter dobilas“, 
padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį. Vienas simbolis 
„Wild aukso puodas“ laiminčiame derinyje padaugina 
laimėjimą iš 5. Du simboliai „Wild aukso 
puodas“ laiminčiame derinyje padaugina laimėjimą iš 25.  

3x simbolis „Nykštukas“ 50 x statymo suma 

3x simbolis „Triguba plytelė“ 30 x statymo suma 

3x simbolis „Dviguba plytelė“ 20 x statymo suma 

3x simbolis„Plytelė“ 10 x statymo suma 

Bet kurie trys plytelių simboliai 
(„Triguba plytelė“, „Dviguba 
plytelė“, „Plytelė“) 

5 x statymo suma 
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3x simbolis „Scatter dobilas“ 25 x galutinis statymas 

2x simbolis „Scatter dobilas“ 2 x galutinis statymas 

 
183. Laimingieji deimantai („Lucky Diamonds“) 

 
• Laimingieji deimantai („Lucky Diamonds“) - 3 būgnų, 1 linijos lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį.  
• Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - 15 EUR 

(penkiolika eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 5 EUR („Coin value“), 

monetų skaičių nuo 1 iki 3 („Coins“ (Monetos)) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)).  
• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 

sandaugai.  
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimas 

1 moneta 2 monetos 3 monetos 

3x simbolis „Deimantas“  

 

800 EUR 1600 EUR 2500 EUR 

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas 
lošėjui sudaryti laimintį derinį. Vienas 
simbolis „Deimantas“ laiminčiame 
derinyje padaugina laimėjimą iš 2. Du 
simboliai „Deimantas“ laiminčiame 
derinyje padaugina laimėjimą iš 4.  

3x simbolis „7“  80 EUR 160 EUR 240 EUR 

3x simbolis „Trigubas BAR“  40 EUR 80 EUR 120 EUR 

3x simbolis „Dvigubas BAR“  25 EUR 50 EUR 75 EUR 

3x simbolis „BAR“  10 EUR 20 EUR 30 EUR 

3x simbolis „Vyšnios“  10 EUR 20 EUR 30 EUR 

Bet kurie trys „BAR“ simboliai 
(„Trigubas BAR“, „Dvigubas BAR“, 
„BAR“)  

5 EUR 10 EUR 15 EUR 

2x simbolis „Vyšnios“  5 EUR 10 EUR 15 EUR 

1x simbolis „Vyšnios“  2 EUR 4 EUR 6 EUR 

 
184. Pašėlęs melionas („Wild Melon“) 
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• Pašėlęs melionas („Wild Melon“) - 3 būgnų, 1 linijos lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
• Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma - 15 EUR 

(penkiolika eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 5 EUR („Coin value“), 

monetų skaičių nuo 1 iki 3 („Coins“ (Monetos)) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)).  
• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 

sandaugai. 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimas 

1 moneta 2 monetos 3 monetos 

3x simbolis „Melionas“  1000 EUR  2500 EUR  10 000 EUR  

Pakeičia bet kurį simbolį, padėdamas lošėjui 
sudaryti laimintį derinį, net tada, kai 
simbolis „Melionas“ išsisuka virš linijos ar 
po ja. 

3x simbolis „Melionas“ bet kuriose 
būgnų pozicijose  

200 EUR  500 EUR  1000 EUR  

3x simbolis „Apelsinas“  100 EUR  200 EUR  300 EUR  

3x simbolis „Trys vyšnios“  50 EUR  100 EUR  150 EUR  

3x simbolis „Dvi vyšnios“  20 EUR  40 EUR  60 EUR  

3x simbolis „Vyšnia“  10 EUR  20 EUR  30 EUR  

Bet kurie trys „Vyšnių“ simboliai 
(„Trys vyšnios“, „Dvi vyšnios“, 
„Vyšnia“)  

5 EUR  10 EUR  15 EUR  

2x simbolis „Melionas“  200 EUR  500 EUR  1000 EUR  

1x simbolis „Melionas“  100 EUR  200 EUR  300 EUR  

 
185. 5x Magiškas („5x Magic“) 

 
• 5x Magiškas („5x Magic“) - 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter skrybėlė“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
• Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 25 EUR 

(dvidešimt penki eurai).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1 EUR („Coin value“), 

monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 5 lošimo linijų („Lines“) ir 
paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)).  
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• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) 
sandaugai. Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) 
skaičiaus ir yra atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas).  

 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys Laimėjimo apskaičiavimas 

1 linija 2 linijos 3 linijos 4 linijos 5 linijos 

 

 

3x simbolis „5x“  

 

2500 x 
statymo 
suma 

3000 x 
statymo 
suma 

3500 x 
statymo 
suma 

4500 x 
statymo 
suma 

5000 x 
statymo 
suma 

Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter dobilas“, 
padėdamas lošėjui sudaryti laimintį derinį. Vienas simbolis 
„Wild aukso puodas“ laiminčiame derinyje padaugina 
laimėjimą iš 5. Du simboliai „Wild aukso 
puodas“ laiminčiame derinyje padaugina laimėjimą iš 25.  

3x simbolis „Magas“  50 x statymo suma  

3x simbolis „Triguba plytelė“  30 x statymo suma  

3x simbolis „Dviguba plytelė“  20 x statymo suma  

3x simbolis „Plytelė“  10 x statymo suma  

Bet kurie trys plytelių simboliai 
(„Triguba plytelė“, „Dviguba 
plytelė“, „Plytelė“)  

5 x statymo suma  

3x simbolis „Scatter skrybėlė“  25 x galutinis statymas  

2x simbolis „Scatter skrybėlė“  2 x galutinis statymas  

 
186. Auksinis bilietas („Golden Ticket“) 

 
• Auksinis bilietas („Golden Ticket“) – lošimas, sudarytas iš 5x5 langelių ir, kurio tikslas yra surinkti 

laimingą simbolių derinį.  
• Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 40 EUR 

(keturiasdešimt eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) nuo 0,20 iki 40 

EUR ir paspausti mygtuką Pradėti („Start“).  
• Pradėjus žaidimą, simboliai tinklelyje krenta žemyn, suformuodami simbolių derinius.Lošėjas laimi, 

kai iškrenta derinys, sudarytas iš trijų ar daugiau vienodų simbolių, esančių vertikalioje arba 
horizontalioje eilutėje. Vienas simbolis vienu metu gali būti keliuose laiminguose deriniuose. Laimingi 
deriniai yra pašalinami iš tinklelio, o likusieji simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau 
laimingų derinių. Laimingo derinio vidurinio simbolio vietoje atsiranda simbolis „Wild auksinis 
bilietas“.  
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolis x5 x4 x3 

 

Pakeičia bet 
kurį simbolį 

500 15 5 

 

25 2,5 0,5 

 

15 1,5 0,35 

 

15 1,5 0,35 

 

10 1,25 0,30 

 

10 1,25 0,30 

 

7,5 1 0,25 
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7,5 1 0,25 

 

5 0,75 0,20 

+  

2,5 0,5 0,15 

+  

2,5 0,5 0,15 

Tušti visi 
langeliai 

1000 

 
• Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš statymo 

(„Bet“ (Statymas)) sumos.  
• Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai laimingų derinių simboliai, pašalinti iš 

tinklelio, atidengia vieną ar daugiau žodžių „Bonus“. Premijinio lošimo metu lošėjui yra suteikiami 
papildomi lošimai. Premijinis lošimas lošiamas su kitais simboliais, o laimintį derinį sudaro 5 ar 
daugiau vienodų simbolių bet kuriose pozicijose.  

• Premijinio lošimo metu surinkus 5 ar daugiau simbolių „Bonus“, lošėjui suteikiama iki 20 papildomų 
lošimų.  

 
Laimintys premijinio lošimo deriniai: 
 

Simbolis  x10 ir 
daugiau  

x9  x8  x7  x6  x5  

Klounas  175  100  50  25  12,50  5  

Liūtas  150  75  30  15  10  4  

Dramblys  120  60  25  12  7,50  3  

Auksinė 
žvaigždė  

100  50  20  10  5  2  

Pyragas  90  35  15  8  4  1,50  

Taikinys  75  25  10  5  2,50  1,25  

Antis  75  25  10  5  2,50  1,25  
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Oro 
Balionas  

75  25  10  5  2,50  1,25  

Būgnas  75  25  10  5  2,50  1,25  

Balionai  75  25  10  5  2,50  1,25  

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš pagrindinio lošimo statymo 
(„Bet“ (Statymas)) sumos. 
 

187. Brangakmenių kerėtojas („Wizzard of Gems“) 
 

• Brangakmenių kerėtojas („Wizard of Gems“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 
laimintį derinį.  

• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 
„Scatter žvaigždė“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  

• Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 50 EUR 
(penkiasdešimt eurų).  

• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) nuo 0,20 iki 50 
EUR ir paspausti mygtuką Sukti („Spin“ (Sukti)).  

• Išsukus laimingą derinį, jo simboliai yra pašalinami, o į jų vietasįkrenta nauji simboliai, galimai 
sudarydami daugiau laimingų derinių.  

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolis  x5  x4  x3  x2  

Wild knyga  -  -  -  -  

Širdelė  500  50  10  -  

Rožinis akmuo  200  30  7  -  

Oranžinis akmuo  125  20  5  -  

Žalias akmuo  75  15  4  -  

Violetinis akmuo  60  10  3  -  
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Žydras akmuo  50  10  2  -  

Mėlynas akmuo  40  8  2  -  

Scatter žvaigždė  

 

Lošimo būgnuose atsiradus trims ar daugiau simbolių “Scatter 
žvaigždė”, lošėjui suteikiama 10 papildomų sukimų. Papildomų 
sukimų metu išsukus tris ar daugiau simbolių “Scatter žvaigždė”, 
lošėjui suteikiama dar 10 papildomų sukimų. Maksimalus papildomų 
sukimų skaičius yra 50.  

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš statymo („Bet“ (Statymas)) sumos. 
 

188. Kalėdinis juokdarys („Xmas Joker“) 
 

• Kalėdinis juokdarys („Xmas Joker“) - 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
• Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 25 EUR 

(dvidešimt penki eurai).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą nuo 0,50 iki 25 EUR 

(„Bet“ (Statymas)) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)).  
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

3x simbolis „Žvaigždė“  Statymas x 50  

3x simbolis „Varpeliai“  Statymas x 40  

3x simbolis „Žaisliukas“  Statymas x 30  

3x simbolis „Cukrinės lazdelės“  Statymas x 10  

3x simbolis „Sausainiai“  Statymas x 10  

3x simbolis „Scatter juokdarys“ (bet 
kuriose būgnų pozicijose)  

10 papildomų sukimų. Papildomų 
sukimų metu išsukus 3 simbolius 
„Dovana“, lošėjas laimi dar 10 
papildomų sukimų; išsukus du 
simbolius “Dovana”, lošėjas laimi 
laimėjimą, lygų statymo sumai 
padaugintai nuo 1 iki 100.  

 
189. Paslaptingasis juokdarys („Mystery Joker“) 

 
• Paslaptingasis juokdarys („Mystery Joker“) - 3 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį.  
• Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 100 EUR 

(vienas šimtas eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą nuo 0,50 iki 100 EUR 

(„Bet“ (Statymas)) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)).  
 
Laimintys deriniai: 
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Simbolių derinys  Laimėjimo apskaičiavimas  

3x simbolis „Žvaigždė“  Statymas x 50  

3x simbolis „Varpeliai“  Statymas x 40  

3x simbolis „Mėlynės“  Statymas x 30  

3x simbolis „Citrina“  Statymas x 10  

3x simbolis „Vyšniosi“  Statymas x 10  

3x Simbolis „Scatter juokdario 
kepurė“  

10 papildomų sukimų. Papildomų 
sukimų metu išsukus 3 simbolius 
„Juokdario kepurė“, lošėjas laimi dar 
10 papildomų sukimų; išsukus du 
simbolius „Juokdario kepurė“, lošėjas 
laimi laimėjimą, lygų statymo sumai 
padaugintai nuo 1 iki 100.  

 
190. Energonai („Energoonz“) 

 
• Energonai („Energoonz“) – lošimas, sudarytas iš 5x5 langelių ir, kurio tikslas yra surinkti laimingą 

simbolių derinį.  
• Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 40 EUR 

(keturiasdešimt eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) nuo 0,20 iki 40 

EUR ir paspausti mygtuką Pradėti („Start“).  
• Pradėjus žaidimą, simboliai tinklelyje krenta žemyn, suformuodami simbolių derinius. Lošėjas laimi, 

kai iškrenta derinys, sudarytas iš trijų ar daugiau vienodų simbolių, esančių vertikalioje arba 
horizontalioje eilutėje. Vienas simbolis vienu metu gali būti keliuose laiminguose deriniuose. Laimingi 
deriniai yra pašalinami iš tinklelio, o likusieji simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau 
laimingų derinių. Laimingo derinio vidurinio simbolio vietoje atsiranda simbolis „Wild plazmos 
kamuolys“.  

 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolis x5 x4 x3 

 

Pakeičia bet 
kurį simbolį 

500 15 5 

 

25 2,5 0,5 
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15 1,5 0,35 

 

15 1,5 0,35 

 

10 1,25 0,30 

 

10 1,25 0,30 

 

7,5 1 0,25 

 

7,5 1 0,25 

 

5 0,75 0,20 

+  
2,5 0,5 0,15 

+  
2,5 0,5 0,15 

Tušti visi 
langeliai 

1000 

 
• Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš statymo 

(„Bet“ (Statymas)) sumos.  
• Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai laimingų derinių simboliai, pašalinti iš 

tinklelio, atidengia vieną ar daugiau žodžių „Bonus“. Premijinio lošimo metu lošėjui yra suteikiami 
papildomi lošimai. Premijinis lošimas lošiamas su kitais simboliais, o laimintį derinį sudaro 5 ar 
daugiau vienodų simbolių bet kuriose pozicijose.  

• Premijinio lošimo metu surinkus 5 ar daugiau simbolių „Bonus“, lošėjui suteikiama iki 20 papildomų 
lošimų.  

• Laimintys premijinio lošimo deriniai: 
 
Simbolis x10 ir daugiau x9 x8 x7 x6 x5 
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175 100 50 25 12,50 5 

 

150 75 30 15 10 4 

 

120 60 25 12 7,50 3 

 

100 50 20 10 5 2 

 

90 35 15 8 4 1,50 

 

75 25 10 5 2,50 1,25 

 

75 25 10 5 2,50 1,25 

 

75 25 10 5 2,50 1,25 

 

75 25 10 5 2,50 1,25 

 

75 25 10 5 2,50 1,25 

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš pagrindinio lošimo statymo 
(„Bet“ (Statymas)) sumos. 
 

191. Trigubas šansas aukščiau/žemiau (Triple chance HI-LO“) 
 

• Trigubas šansas aukščiau/žemiau („Triple chance HI-LO“) – trijų būgnų lošimas, kurio tikslas yra atspėti, koks 
skaičius išsisuks.  
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• Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 5 EUR (penki 
eurai).  

• Lošimo būgnus sudaro skaičiai nuo 1 iki 13. Kiekvienas būgnas išsuka po vieną skaičių.  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) nuo 0,50 iki 5 EUR ir 

paspausti mygtuką Pradėti („Start“). Tada lošėjas turi pasirinkti vieną iš būgnų – spėti, ar pasirinktame būgne 
išsisuks aukštesnis ar žemesnis skaičius negu tuo metu yra išsuktas. Jei išsisuka toks pats skaičius, koks buvo, 
lošėjas pralaimi, nes skaičius nėra nei aukštesnis, nei žemesnis.  

• Laimėjimo suma priklauso nuo pasirinktos statymo sumos („Bet“ (Statymas)) ir yra atvaizduojama ties 
lošimo būgnų pasirinkimais „Aukščiau“ („HI“) ir „Žemiau“ („LO“). 

 
192. Laukinė šiaurė („Wild North“) 

 
• Laukinė šiaurė („Wild North“) - 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter 

šiaurės pašvaistė“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
• Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 50 EUR 

(penkiasdešimt eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą nuo 0,20 iki 50 EUR („Coin valueir 

paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)).  
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 

 
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolis  x5  x4  x3  

Wild lūšis  

(pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
„Scatter šiaurės pašvaistė”)  

500  150  40  

Elnias  250  70  30  

Rudasis lokys  200  60  20  

Vilkas  150  50  14  

Pelėda  100  40  12  

A  90  30  8  
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K  80  22  8  

Q  70  14  6  

J  60  12  6  

10  50  10  4  

9  40  10  4  

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš statymo („Bet“ (Statymas)) sumos. 
 

• Premijinis lošimas („Bonus Game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai „Scatter 
šiaurės pašvaistė“. Lošėjui atsitiktine tvarka suteikiamas vienas iš 7 premijinių lošimų:  

• Trys papildomi sukimai, kurių metu 2-5 būgnuose galima išsukti 4x4 mega simbolius.  
• Trys papildomi sukimai, kurių metu vienas arba du būgnai yra užpildyti „Wild lūšis“ simboliais.  
• Vienas papildomas sukimas, kurio metu simbolis „Elnias“ yra sulaikomas 2-4 būgnuose.  
• Vienas papildomas sukimas, kurio laimėjimas bus padaugintas nuo 5 iki 30 kartų.  
• Vienas papildomas sukimas, kurio metu atsiranda didelis simbolis „Vilkas“, užimantis keturias būgnų pozicijas. 

Jei šio sukimo metu yra išsukamas dar vienas simbolis „Vilkas“, lošėjui suteikiamas dar vienas papildomas 
sukimas. Šių sukimų metu simbolis „Wild“ gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, padėdamas sudaryti laiminčius 
derinius.  

• Atsiveria 20-ties langelių lentelė, kurios langeliai slepia skirtingus laimėjimus. Lošėjas renkasi 
langelius tol, kol pasirinktas langelis atveria simbolį „X“, „Lūšis“ arba „Laukiniai gyvūnai“. 

 
193. Indijos perlai („Pearls of India“) 

 
• Indijos perlai („Pearls of India“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  
• Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 

šimtas eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1,00 EUR („Coin value“), 

monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)).  
• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra 
atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas).  

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolis  x5  x4  x3  

Wild–pakeičia bet kurį 
kitą simbolį, išskyrus 
simbolius „Šventykla“ ir 
„Perlas“  

1000 (tik 
papildomų 
sukimų metu)  

-  -  

Perlas 10 papildomų sukimų, kurių metu simbolis „Perlas“ gali 
pakeisti bet kurį simbolį, padėdamas sudaryti laimingus 
derinius. 

 1000 (tik 
papildomų 
sukimų metu) 

- - 

Auksinė kaukė  Statymo suma 
(„Bet“) x 750  

Statymo suma 
(„Bet“) x 100  

Statymo suma 
(„Bet“) x 25  

Auksinis dramblys  Statymo suma 
(„Bet“) x 500  

Statymo suma 
(„Bet“) x 75  

Statymo suma 
(„Bet“) x 20  

Sidabrinė karvė  Statymo suma 
(„Bet“) x 250  

Statymo suma 
(„Bet“) x 50  

Statymo suma 
(„Bet“) x 15  

Sidabrinė ranka  Statymo suma 
(„Bet“) x 120  

Statymo suma 
(„Bet“) x 25  

Statymo suma 
(„Bet“) x 10  

A  Statymo suma 
(„Bet“) x 60  

Statymo suma 
(„Bet“) x 15  

Statymo suma 
(„Bet“) x 7  

K  Statymo suma 
(„Bet“) x 50  

Statymo suma 
(„Bet“) x 10  

Statymo suma 
(„Bet“) x 5  

Q  Statymo suma 
(„Bet“) x 40  

Statymo suma 
(„Bet“) x 8  

Statymo suma 
(„Bet“) x 4  

J  Statymo suma 
(„Bet“) x 30  

Statymo suma 
(„Bet“) x 6  

Statymo suma 
(„Bet“) x 3  

10  Statymo suma 
(„Bet“) x 25  

Statymo suma 
(„Bet“) x 5  

Statymo suma 
(„Bet“) x 2  

 
• Premijinis lošimas („Bonus Game“) – atsiveria lošėjui, kai per skirtingus sukimus surenkami 25 simboliai 

„Šventykla“. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų šventyklų, simbolizuojančių skirtingus premijinius lošimus:  
• I premijinis lošimas „Višnu statula“ („Statue of Vishnu“) –lošėjas turi pasirinkti perlus, kuriuos laiko statula. 

Perlai slepia skirtingus laimėjimus.  
• II premijinis lošimas „Brahmos ratas“ („Wheel of Brahma“) – lošėjas suka ratą, sudarytą iš trijų 

segmentų. Šiuose segmentuose yra skirtingos simbolių dalys. Laimėjimo dydis priklauso nuo to, kiek 
simbolių dalių atitiks nustojus suktis rato segmentams: 

 
Simbolis  x3  x2  
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Wild perlas  -  250  

Žalia statula  250  25  

Geltona statula  150  25  

Mėlyna statula  100  25  

Raudona statula  75  25  

Bet kurie trys  5  -  

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas padauginus lentelėje nurodytus skaičius iš galutinės statymo sumos 
(„Total Bet“). 
 

• III premijinis lošimas „Šivos siena“ („Wall of Shiva“) –lošėjui atsiveria lentelė, sudaryta iš 25 langelių. Lošėjas 
turi rinktis langelius, slepiančius skirtingus laimėjimus. Premijinis lošimas baigiasi, kai pasirinktas langelis 
atidengia simbolį „Pavojingas gyvūnas“.  

• Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą 
lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą 
padidinti du arba keturis kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti 
ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos spalvų, 
spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios spalvos korta 
iškris arba spaudžiant mygtuką „Rūšis“ („Suit“), lošėjas bando atspėti kokios rūšies korta - širdis, būgnas, 
kryžius arba vynas, iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 
simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų), o teisingai atspėjus kortų rūšį, laimėjimas dauginamas iš 4 
(keturių). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba 
lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą 
arba rūšį, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi 
lošimai. Lošėjui neatspėjus kortos spalvos arba rūšies, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniajame lošime 
surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

194. Laimingas helovinas („Happy Halloween“) 
 

• Laimingas helovinas („Happy Halloween“) - 5 būgnų, 50 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį „Scatter 

ragana“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka.  
• Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma - 100 EUR (vienas šimtas 

eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 0,10 EUR („Coin value“), 

monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)), pasirinkti nuo 1 iki 50 lošimo linijų („Lines“) ir paspausti 
mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)).  

• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) sandaugai. 
Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra 
atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas).  

• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

Simbolis x5 x4 x3 x2 

Wild moliūgas  Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Scatter ragana„  

Scatter ragana  - - 4 x galutinis statymas - 

 

1000 200 40 10 

 

500 150 40 4 

 

500 150 40 4 

 

400 100 20 - 

 

400 100 20 - 

 

400 50 20 - 

 

400 50 20 - 

 

200 50 10 - 
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200 30 10 - 

 

200 20 10 - 

 

200 20 10 - 

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš statymo („Bet“ (Statymas)) sumos.  
 

• Surinkus tris simbolius „Scatter ragana“, laimima 10 papildomų sukimų. Kiekvieno papildomo sukimo 
metu 2-5 būgnuose atsiranda po du papildomus simbolius „Wild moliūgas“. 

 
195. Debesyse („Cloud Quest“) 

 
• Debesyse („Cloud Quest“) – lošimas, sudarytas iš 5x5 langelių ir, kurio tikslas yra surinkti laimingą simbolių 

derinį.  
• Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 40 EUR (keturiasdešimt 

eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) nuo 0,10 iki 40 EUR ir 

paspausti mygtuką Pradėti („Start“).  
• Pradėjus žaidimą, simboliai tinklelyje krenta žemyn, suformuodami simbolių derinius. Lošėjas laimi, kai 

iškrenta derinys, sudarytas iš trijų ar daugiau vienodų simbolių, esančių įstrižoje, vertikalioje arba 
horizontalioje eilutėje. Vienas simbolis vienu metu gali būti keliuose laiminguose deriniuose. Laimingi deriniai 
yra pašalinami iš tinklelio, o likusieji simboliai krenta žemyn, galimai sudarydami daugiau laimingų derinių. 
Laimingo derinio vidurinio simbolio vietoje atsiranda simbolis „Wild auksinis skydas“, kuris gali pakeisti bet 
kurį simbolį, padėdamas sudaryti laimingus derinius.  
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolis x5 x4 x3 

 

Pakeičia bet 
kurį simbolį 

150.00 10.00 0.80 

 

50.00 5.00 0.60 
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20.00 2.00 0.50 

 

8.00 1.00 0.40 

 

5.00 0.90 0.30 

 

4.00 0.80 0.20 

 

3.00 0.70 0.20 

 

2.50 0.60 0.20 

 

2.00 0.50 0.10 

 

1.50 0.40 0.10 

 

1.00 0.30 0.10 

Tušti visi 
langeliai 

500.00 

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš statymo („Bet“ (Statymas)) sumos.  
 

• Premijinis lošimas („Bonus round“). Prieš kiekvieną sukimą, lošimo tinklelyje viena iš eilių yra pažymima 
„Bonus“ žodžiu. Jei lošėjas „išvalo“ šios eilutės simbolius ir atidengia žodį „Bonus“, prasideda premijinis 
lošimas („Bonus round“). Prieš prasidedant premijiniam lošimui, lošėjui atsitiktine tvarka suteikiama nuo 5 iki 
20 papildomų sukimų 3 būgnų ir vienos linijos lošime. Lošėjo tikslas yra nugalėti priešą kiekviename iš penkių 
premijinio lošimo lygių, naudojant suteiktus papildomus sukimus. Tam, kad priešas būtų nugalėtas, lošėjas turi 



	

	

	

485	

surinkti atitinkamą laimingų derinių skaičių. Nugalėjus priešą, lošėjas laimi dar tris papildomus sukimus ir 
patenka į sekantį lygį, kur turi nugalėti kitą priešą. Laimingų derinių laimėjimai yra dauginami iš lygio 
skaičiaus (1-5). Nugalėjus paskutinį (penktą) priešą, laimėjimas gali būti padaugintas iki 100 kartų. Už 
kiekvieną nepanaudotą papildomą sukimą lošėjas laimi laimėjimą, lygų statymo sumai padaugintai iš 2. 

• Papildoma funkcija Super galia („Super Power“). Laiminčioje kombinacijoje išsuktas simbolis „Super 

galia“  aktyvuoja super galios matuoklio dalis:  
1) 5 simboliai „Super galia“ užpildo 3 dalis; 
2) 4 simboliai „Super galia“ užpildo 2 dalis; 
3) 3 simboliai „Super galia“ užpildo 1 dalį.  

 
Užsipildžius vienai ar daugiau super galios matuoklio daliai, apie jį pradeda suktis rodyklė, kuriai sustojus ties 
užpildyta rato dalimi, suteikiamas vienas papildomas sukimas su viena iš papildomų funkcijų: 
1) Laimingasis penketas („Five of Fortune“) – papildomo sukimo laimėjimai yra dauginami iš 5. 
2) Ištvermės simbolis („Emblem of Endurance“) –trys simboliai „Wild auksinis skydas“ atsiranda skirtingose 
lošimo tinklelio vietose ir ten išlieka, nebent lošėjas surenka laimingą derinį, sudarytą iš visų „Wild auksinis 
skydas“ simbolių. 
3) Pašėlusi sėkmė („Mark of Multitude“) –derinio, sudaryto iš trijų vienodų simbolių, viduriniojo simbolio 
vietoje atsiranda simbolis „Wild auksinis skydas“. Derinio, sudaryto iš 4 vienodų simbolių, dviejų vidurinių 
simbolių vietose atsiranda simboliai „Wild auksinis skydas“. Derinio, sudaryto iš 5 vienodų simbolių, trijų 
simbolių vietose atsiranda simboliai „Wild auksinis skydas“. 
4) Sėkmės ženklas („Scatter of Success“) – visi simboliai gali atitikti simbolį „Super galia“. 
 

196. Bokštas („Tower Quest“) 
 

• Bokštas („Tower Quest“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.  
• Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 

šimtas eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę nuo 0,01 iki 1,00 EUR („Coin value“), 

monetų skaičių nuo 1 iki 5 („Coins“ (Monetos)) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“ (Sukti)).  
• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš lošimo linijų („Lines“) skaičiaus ir yra 
atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas). 97.5. Laimėjimai išmokami už simbolius, 
kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
Laimintys deriniai: 



	

	

	

486	

 
Simbolis x5 x4 x3 

Wild bokštas Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolius 
„Burtininkas“, „Raudonas buteliukas“ ir „Mėlynas 
buteliukas“.  

250  75  20  

Geltonplaukis 
karys  

175  60  15  

Raudonplaukė 
šaulė  

150  50  12  

Ugninis 
drakonas  

125  40  10  

Mirties riteris - 
skeletas  

100  30  8  

Žalias karys  75  25  6  

A  60  20  5  

K  50  15  4  

Q  40  12  3  

J  30  10  2  

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš statymo („Bet“ (Statymas)) sumos.  
 

• Papildomos funkcijos Nr. 1 - atsiveria lošėjui, kai per skirtingus sukimus surenkama 5, 10 arba 15 simbolių 
„Mėlynas buteliukas“: 1) 5 x simbolis „Mėlynas buteliukas“ – 1 papildomas sukimas, kurio metu visą trečią 
būgną apima simbolis „Wild bokštas“. Laimėjimai dauginami iš 2. 2) 10 x simbolis „Mėlynas buteliukas“ – 1 
papildomas sukimas, kurio metu penki vertingiausi simboliai („Geltonplaukis karys“, „Raudonplaukė šaulė“, 
„Ugninis drakonas“, „Mirties riteris – skeletas” ir „Žalias karys“) gali pakeisti bet kurį simbolį. 3) 15 x simbolis 
„Mėlynas buteliukas“ –1 papildomas sukimas, kurio metu 1, 3 ir 5 būgnus dengia „Wild bokštas“ simboliai.  

• Papildomos funkcijos Nr. 2 - atsiveria lošėjui, kai per skirtingus sukimus surenkama 10, 20 arba 30 simbolių 
„Raudonas buteliukas“: 

1)10 x simbolis „Raudonas buteliukas“ – 5 papildomi sukimai, kurių metu visi laimėjimai už derinius, 
kuriuose yra simbolis „Wild bokštas“, yra dauginami iš 3. 
2) 20 x simbolis „Raudonas buteliukas“ – 5 papildomi sukimai, kurių metu du vertingiausi simboliai 
(„Geltonplaukis karys“ ir „Raudonplaukė šaulė“) gali pakeisti bet kuriuos kitus simbolius. 3) 30 x simbolis 
„Raudonas buteliukas“ –5 papildomi sukimai, o prieš kiekvieną iš jų lošimo būgnuose atsiranda papildomi 
simboliai „Wild bokštas“, kurie sukimo metu išlieka savo pozicijose.  

• Premijinis lošimas („Bonus round“) –atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka trys simboliai 
„Burtininkas“. Premijinio lošimo metu lošėjas turi nugalėti priešininką žaidžiant kortomis ir gali laimėti 
laimėjimą, lygų galutinio statymo sumai padaugintai iki 500. 
 

197. Kalmaro akis („Eye of the Kraken“) 
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• Kalmaro akis („Eye of the Kraken“) - lošimas tinklelyje, sudarytame iš 3x3 langelių ir, kurio tikslas yra surinkti 
laimingą simbolių derinį.  

• Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 10 EUR (dešimt eurų).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) nuo 0,20 iki 10 EUR ir 

paspausti mygtuką Žaisti(„Spin“ (Sukti)).  
• Lošėjas laimi, kai iškrenta derinys, sudarytas iš trijų simbolių, esančių įstrižoje, vertikalioje arba horizontalioje 

eilutėje. Lošimo metu atsitiktinai pasirodantis simbolis „Wild čiuptuvas“ gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus 
simbolį „Scatter šalmas“.  
 
Laimintys deriniai: 
 

Simbolis  x3  

Wild čiuptuvas  200  

Torpeda  200  

Kapitonas  100  

Jūreivė  50  

Mechanikas  15  

Bet kurie trys: Kapitonas, 
Jūreivė, Mechanikas  

5  

Šalmas  8  

Kompasas  6  

Žeberklas  4  

Deguonies balionas  4  

Batai  4  

Bet kurie trys: Žeberklas, 
Deguonies balionas, Batai  

2  

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš statymo („Bet“ (Statymas)) sumos.  
 

• Papildomi 9 sukimai laimimi išsisukus penkiems ar daugiau simbolių „Šalmas“. Papildomų sukimų metu 
simbolis „Mėlyna kalmaro akis“ gali pakeisti bet kurį simbolį.  

• Premijinis lošimas („Bonus round“) – atsiveria lošėjui, kai per skirtingus sukimus surenkama 50 
simbolių „Torpeda“. Premijinio lošimo metu lošėjas turi pasirinkti 3 iš 6 lobių skrynių, slepiančių 
skirtingus laimėjimus. Premijinio lošimo metu galima laimėti laimėjimą, lygų statymo sumai 
padaugintai iki 500. 

 
198. Kristalai („Gemix“) 

 
• Kristalai („Gemix“) - lošimas, sudarytas iš 7x7 langelių ir, kurio tikslas yra surinkti laimingą simbolių 

derinį.Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma - 100 
EUR (vienas šimtas eurų).  
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• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“ (Statymas)) nuo 0,50 iki 100 EUR ir 
paspausti mygtuką Pradėti („Start“).  

• Pradėjus žaidimą, simboliai tinklelyje krenta žemyn, suformuodami simbolių derinius. Lošėjas laimi, kai 
iškrenta derinys, sudarytas iš 5 ar daugiau vienodų simbolių, besiliečiančių vienas į kitą. Laimingi deriniai yra 
pašalinami iš tinklelio, o likusieji simboliai kartu su naujais simboliais krenta žemyn, galimai sudarydami 
daugiau laimingų derinių.  

• Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“ (Statymas)). Laimintys deriniai ir laimėjimas, 
kai statymo suma 1 EUR: 

 
Simbolis  15+  12+  10+  9  8  7  6  5  

Žvaigždutė  1000  200  40  25  15  10  7  3.5  

Širdelė  500  100  15  10  7.5  5  3.5  2.5  

Mėnulis  200  50  12  7.5  4  3  2  1.5  

Gėlytė  100  25  8  5  2.5  1.5  1.2  1  

Penkiakampis  30  10  4  2  1.2  0.8  0.6  0.5  

Kvadratas  15  5  2  1  0.7  0.5  0.4  0.3  

Trikampis  10  3  1.2  0.8  0.5  0.4  0.3  0.2  

Stačiakampis  7.5  2  0.8  0.5  0.4  0.3  0.2  0.1  

 
Papildoma funkcija – suteikiama, kai vieno sukimo metu laimima su 20 ar daugiau simbolių. Papildoma 
funkcija suteikia vieną iš efektų: 
1) Grandininis žaibas („Chain Lightning“). Du priešinguose kampuose esantys simboliai sujungiami elektrine 
grandine, liečiančia kitus simbolius. Šie simboliai paverčiami į vieną iš kampinių simbolių. 
2) Šviesos spindulys („Light Beam“). Iš vieno simbolio iššauna vertikalūs ir horizontalūs spinduliai, kurių 
paveikti simboliai paverčiami į kitus simbolius. 
3) Kristalų transformacija („Crystal Warp“). Parenkamas vienas simbolis, kurį atitinkantys simboliai 
paverčiami kitais simboliais, kurių lošimo lentelėje yra daugiausiai. 
4) Novos sprogimas („Nova blast“). Parenkamas vienas simbolis, kuris sprogsta, pašalindamas daugybę 
simbolių iš lošimo lentelės. 
 

199. Kelių rankų Juodasis Džekas („Black Jack Multi Hand“) 
 

• Kelių rankų Juodasis Džekas („Black Jack Multi Hand“) - lošimas, kurio tikslas yra surinkti daugiau taškų 
pagal kortų vertes nei surenka dalintojas, bet ne daugiau nei 21 tašką. 100.1. Lošime naudojami vertiniai 
žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš jų. Mažiausia statymo suma – 1,00 EUR 
(vienas euras), maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas eurų). 100.2. Vienu metu lošėjas gali lošti 
vieną, du arba tris lošimus. Norėdamas atlikti statymą (-us), lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui 
padalinant kortas, privalo atlikti statymą (-us) mygtuku „Statyti“ („Click to Play“) ir jį (-uos) patvirtinti 
mygtuku „Dalinti“ („Deal“).  

• Patvirtinus statymą, lošėjui ir dalintojui padalinama po dvi kortas.  
• Po kortų padalinimo, lošėjas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:  
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o Jeigu abi padalintos kortos yra vienodos vertės, lošėjas gali pasirinkti išskirti („Split“) jas į du atskirus lošimus 
vieną kartą.  

o Lošėjas gali padvigubinti („Double“) savo atliktą statymą. Pasirinkus statymo padvigubinimą („Double“), 
lošėjas negali gauti daugiau nei vieną (1) kortą.  

o Jeigu pirmoji dalintojui iškritusi korta yra tūzas, lošėjas gali apdrausti („Insurance“) savo atliktą statymą 
papildoma suma. Atliktas statymas apdraudžiamas puse lošėjo atlikto statymo sumos. 

o Jeigu dalintojas surenka „Juodąjį Džeką“ (pvz. tūzas ir dešimtakė), lošėjo apdrausta statymo suma laimi. Jeigu 
dalintojas nesurenka „Juodojo Džeko“, lošėjas pralaimi savo apdraustą sumą.  

o Susilaikyti – lošime dalyvauti tik su jau atverstomis kortomis ir nurodyta taškų suma.  
o Tęsti – gauti papildomą kortą, kurios taškų suma bus pridėta prie jau surinktų taškų sumos.  
• Lošėjas arba dalintojas pralaimės padalinimą, jeigu surinks daugiau nei 21 tašką („Bust“).  

Lošimo rezultatas nustatomas lyginant dalintojo ir lošėjo turimų skaičių sumą:  
o Jeigu lošėjas surinko daugiau taškų už dalintoją, bet ne daugiau nei 21, lošėjas laimi padalinimą.  
o Jeigu lošėjas ir dalintojas surinko vienodą taškų sumą („Push“), skelbiamos lygiosios ir lošėjui grąžinama jo 

atlikto statymo suma.  
o Jeigu lošėjas surinko mažiau taškų už dalintoją, statymas pralaimimas.  
o Lošėjas laimi, jeigu pirmų dviejų jam padalintų kortų taškų suma (pvz. tūzas ir dešimtakė) yra 21. Lošėjas tokiu 

atveju surenka laimintį kortų derinį - „Juodąjį Džeką“.  
• Lošime naudojamos 6 (šešios) kortų kaladės.  

• Laimėjimų lentelė: 
 

Rezultatas  Laimėjimo santykis 
(su statymu)  

Laimėjimas  1:1  

Juodasis Džekas 
(Black Jack)  

3:2  

Draudimas  2:1  

 
200. Europietiškasis Juodasis Džekas („European Black Jack“) 

 
• Europietiškasis Juodasis Džekas („European Black Jack“) - lošimas, kurio tikslas yra surinkti daugiau taškų 

pagal kortų vertes nei surenka dalintojas, bet ne daugiau nei 21 tašką. 101.1. Lošime naudojami vertiniai 
žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš jų. Mažiausia statymo suma – 1,00 EUR 
(vienas euras), maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas eurų). 101.2. Vienu metu lošėjas gali lošti 
vieną, du arba tris lošimus. Norėdamas atlikti statymą (-us), lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui 
padalinant kortas, privalo atlikti statymą (-us) mygtuku „Statyti“ („Click to Play“) ir jį (-uos) patvirtinti 
mygtuku „Dalinti“ („Deal“).  

• Patvirtinus statymą, lošėjui padalinamos dvi kortos (kiekvienam lošimui/rankai), o dalintojui padalinama viena 
korta.  

• Po kortų padalinimo, lošėjas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:  
o Jeigu abi padalintos kortos yra vienodos vertės, lošėjas gali pasirinkti išskirti („Split“) jas į du atskirus lošimus 

vieną kartą.  
o Lošėjas gali padvigubinti („Double“) savo atliktą statymą, jeigu pirmų dviejų padalintų kortų taškų suma bus 9, 

10 arba 11. Pasirinkus statymo padvigubinimą („Double“), lošėjas negali gauti daugiau nei vieną kortą.  
o Jeigu pirmoji dalintojui iškritusi korta yra tūzas, lošėjas gali apdrausti („Insurance“) savo atliktą statymą 

papildoma suma. Atliktas statymas apdraudžiamas puse lošėjo atlikto statymo sumos. Jeigu dalintojas surenka 
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„Juodąjį Džeką“ (pvz. tūzas ir dešimtakė), lošėjo apdrausta statymo suma laimi. Jeigu dalintojas nesurenka 
„Juodojo Džeko“, lošėjas pralaimi savo apdraustą sumą.  

o Susilaikyti – lošime dalyvauti tik su jau atverstomis kortomis ir nurodyta taškų suma.  
o Tęsti – gauti papildomą kortą, kurios taškų suma bus pridėta prie jau surinktų taškų sumos.  
• Lošėjas arba dalintojas pralaimės padalinimą, jeigu surinks daugiau nei 21 tašką („Bust“).  
• Lošimo rezultatas nustatomas lyginant dalintojo ir lošėjo turimų skaičių sumą:  
o Jeigu lošėjas surinko daugiau taškų už dalintoją, bet ne daugiau nei 21, lošėjas laimi padalinimą.  
o Jeigu lošėjas ir dalintojas surinko vienodą taškų sumą („Push“), skelbiamos lygiosios ir lošėjui grąžinama jo 

atlikto statymo suma.  
o Jeigu lošėjas surinko mažiau taškų už dalintoją, statymas pralaimimas. 
o Lošėjas laimi, jeigu pirmų dviejų jam padalintų kortų taškų suma (pvz. tūzas ir dešimtakė) yra 21. Lošėjas tokiu 

atveju surenka laimintį kortų derinį - „Juodąjį Džeką“.  
• Lošime naudojamos 6 (šešios) kortų kaladės.  

• Laimėjimų lentelė: 
 

Rezultatas  Laimėjimo santykis 
(su statymu)  

Laimėjimas  1:1  

Juodasis Džekas (Black 
Jack)  

3:2  

Draudimas  2:1  

 
201. Dvigubo atidengimo Juodasis Džekas („Double Exposure Black Jack“) 

 
• Dvigubo atidengimo Juodasis Džekas („Double exposure Black Jack“) - lošimas, kurio tikslas yra surinkti 

daugiau taškų pagal kortų vertes nei surenka dalintojas, bet ne daugiau nei 21 tašką. 102.1. Lošime naudojami 
vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš jų. Mažiausia statymo suma – 1,00 
EUR (vienas euras), maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas eurų). 102.2. Vienu metu lošėjas gali 
lošti vieną, du arba tris lošimus. Norėdamas atlikti statymą (-us), lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui 
padalinant kortas, privalo atlikti statymą (-us) mygtuku „Statyti“ („Click to Play“) ir jį (-uos) patvirtinti 
mygtuku „Dalinti“ („Deal“).  

• Patvirtinus statymą, lošėjui ir dalintojui padalinama po dvi kortas. Lošėjas mato abi dalintojui padalintas kortas.  
• Po kortų padalinimo, lošėjas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:  
o Jeigu abi padalintos kortos yra vienodos vertės, lošėjas gali pasirinkti išskirti („Split“) jas į du atskirus lošimus 

vieną kartą.  
o Lošėjas gali padvigubinti („Double“) savo atliktą statymą, jeigu pirmų dviejų padalintų kortų taškų suma bus 9, 

10 arba 11. Pasirinkus statymo padvigubinimą („Double“), lošėjas negali gauti daugiau nei vieną kortą.  
o Susilaikyti – lošime dalyvauti tik su jau atverstomis kortomis ir nurodyta taškų suma.  
o Tęsti – gauti papildomą kortą, kurios taškų suma bus pridėta prie jau surinktų taškų sumos.  
• Lošėjas arba dalintojas pralaimės padalinimą, jeigu surinks daugiau nei 21 tašką („Bust“).  
• Lošimo rezultatas nustatomas lyginant dalintojo ir lošėjo turimų skaičių sumą:  
o Jeigu lošėjas surinko daugiau taškų už dalintoją, bet ne daugiau nei 21, lošėjas laimi padalinimą.  
o Jeigu lošėjas ir dalintojas surinko vienodą taškų sumą („Push“), lošėjas pralaimi. Jeigu lošėjas ir dalintojas 

surinko „Juodąjį Džeką“, laimi lošėjas.  
o Jeigu lošėjas surinko mažiau taškų už dalintoją, statymas pralaimimas.  
o Lošėjas laimi, jeigu pirmų dviejų jam padalintų kortų taškų suma (pvz. tūzas ir dešimtakė) yra 21. Lošėjas tokiu 

atveju surenka laimintį kortų derinį - „Juodąjį Džeką“.  
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• Lošime naudojamos 6 (šešios) kortų kaladės.  
• Laimėjimų lentelė: 

 
Rezultatas  Laimėjimo santykis 

(su statymu)  

Laimėjimas  1:1  

Juodasis Džekas (Black 
Jack)  

1:1  

 
202. Vienos kaladės Juodasis Džekas („Single Deck Black Jack“) 

 
• Vienos kaladės Juodasis Džekas („Single Deck Black Jack“) - lošimas, kurio tikslas yra surinkti daugiau taškų 

pagal kortų vertes nei surenka dalintojas, bet ne daugiau nei 21 tašką.  
• Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš jų. Mažiausia 

statymo suma – 1,00 EUR (vienas euras), maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas eurų).  
• Vienu metu lošėjas gali lošti vieną, du arba tris lošimus. Norėdamas atlikti statymą (-us), lošėjas, prieš 

atsitiktinių skaičių generatoriui padalinant kortas, privalo atlikti statymą (-us) mygtuku „Statyti“ („Click to 
Play“) ir jį (-uos) patvirtinti mygtuku „Dalinti“ („Deal“).  

• Patvirtinus statymą, lošėjui ir dalintojui padalinama po dvi kortas.  
• Po kortų padalinimo, lošėjas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:  
o Jeigu abi padalintos kortos yra vienodos vertės, lošėjas gali pasirinkti išskirti („Split“) jas į du atskirus lošimus 

vieną kartą.  
o Lošėjas gali padvigubinti („Double“) savo atliktą statymą. Pasirinkus statymo padvigubinimą („Double“), 

lošėjas negali gauti daugiau nei vieną (1) kortą.  
o Jeigu pirmoji dalintojui iškritusi korta yra tūzas, lošėjas gali apdrausti („Insurance“) savo atliktą statymą 

papildoma suma. Atliktas statymas apdraudžiamas puse lošėjo atlikto statymo sumos. Jeigu dalintojas surenka 
„Juodąjį Džeką“ (pvz. tūzas ir dešimtakė), lošėjo apdrausta statymo suma laimi. Jeigu dalintojas nesurenka 
„Juodojo Džeko“, lošėjas pralaimi savo apdraustą sumą.  

o Susilaikyti – lošime dalyvauti tik su jau atverstomis kortomis ir nurodyta taškų suma.  
o Tęsti – gauti papildomą kortą, kurios taškų suma bus pridėta prie jau surinktų taškų sumos.  
o Pasiduoti –prarasti pusę savo statymo prieš dalintojui atverčiant jo antrąją kortą ir baigti lošimą.  
• Lošėjas arba dalintojas pralaimės padalinimą, jeigu surinks daugiau nei 21 tašką („Bust“).  
• Lošimo rezultatas nustatomas lyginant dalintojo ir lošėjo turimų skaičių sumą:  
o Jeigu lošėjas surinko daugiau taškų už dalintoją, bet ne daugiau nei 21, lošėjas laimi padalinimą.  
o Jeigu lošėjas ir dalintojas surinko vienodą taškų sumą („Push“), skelbiamos lygiosios ir lošėjui grąžinama jo 

atlikto statymo suma.  
o Jeigu lošėjas surinko mažiau taškų už dalintoją, statymas pralaimimas.  
o Lošėjas laimi, jeigu pirmų dviejų jam padalintų kortų taškų suma (pvz. tūzas ir dešimtakė) yra 21. Lošėjas tokiu 

atveju surenka laimintį kortų derinį - „Juodąjį Džeką“.  
• Lošime naudojama viena kortų kaladė.  

• Laimėjimų lentelė: 
 

Rezultatas  Laimėjimo santykis 
(su statymu)  

Laimėjimas  1:1  

Juodasis Džekas (Black 6:5  
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Jack)  

Draudimas  2:1  

 
203. Prancūziška ruletė („French Roulette“) 

 
• Prancūziška ruletė („French Roulette“) - lošimas, kurio tikslas – atspėti, kurioje vietoje sustos kamuoliukas, 

riedantis ant besisukančio rato (ruletės). Rate yra 37 skyreliai, sunumeruoti nuo 0 iki 36 imtinai. Kiekvienam 
skaičiui priskiriama raudona arba juoda spalva, išskyrus 0, kuris pažymėtas žalia spalva.  

• Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių vertė nurodyta ant kiekvieno iš jų. Minimali statymo suma - 
€1 (vienas euras), maksimali bendra statymo suma - €1000 (vienas tūkstantis eurų). 104.2. Lošėjas 
atlieka statymus spustelėdamas ant pagrindinės ar/ ir papildomos lentelės pasirinktoje (-ose) vietoje (-
ose). 

• Pagrindinėje statymų lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, bei šansai (kolonos, tuzinai, raudona ir 
juoda, lyginis ir nelyginis, maži skaičiai (1-18) ir dideli skaičiai (19-36).  

• Papildomoje lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, kurie išdėstyti ovalo forma tokia pačia seka kaip ir 
ant ruletės rato ir padalyti į 3 sektorius: „Eilė 0/2/3“ („Serie 0/2/3“), „Našlaičiai“ („Orphelins“), „Eilė 
5/8“ („Serie 5/8“).  

• Pagrindinėje lentelėje lošėjas gali pasirinkti statyti ant vieno ar kelių skaičių, spalvos, lyginių arba nelyginių 
skaičių, ar ant skaičių grupių:  

o Vienas skaičius („Straight up“) – statoma tiesiai ant vieno iš skaičių;  
o Skaičių pora („Split“) – statoma ant linijos tarp dviejų bet kurių skaičių;  
o Trys skaičiai („Street“) – statoma ant trijų skaičių, esančių viename lentelės vertikaliame stulpelyje;  
o Trijulė („Trio“) – statoma ant susikertančios linijos tarp 0, 1 ir 2 arba 0, 2 ir 3;  
o Kampas („Corner“) – statoma toje vietoje, kurioje susikerta 4 skaičiai;  
o Keturi skaičiai („Four bet“) – statoma ant linijos, apimančios skaičius 0, 1, 2 ir 3;  
o Šeši skaičiai („Six line“) – statoma ant horizontalios linijos pabaigos tarp dviejų gretimų būgnų;  
o Kolona („Column“) – statoma ant lentelės krašte esančio laukelio, žyminčio vieną iš trijų horizontalių lentelės 

eilių (12 skaičių). Tokiu atveju, statymas atliekamas ant visų 12 skaičių esančių vienoje eilutėje, išskyrus 0.  
o Tuzinas („Dozen“) – statoma ant vieno iš trijų laukelių, pažymėtų „P12“, „M12“ ir „D12“, kurie atitinkamai 

apima dvylika skaičių.  
o Maži/ dideli skaičiai („1-18“ ir „19-36“) – statoma ant laukelio, pažymėto skaičiais „1-18“ arba „19-36“, kurių 

kiekvienas atitinkamai apima 18 skaičių.  
o Raudona/ juoda („Red/Black“) – statoma ant laukelio, pažymėto raudona arba juoda spalva. Šis statymas apima 

visus skaičius, kurie atitinkamai yra raudonos arba juodos spalvos.  
o Lyginis/ nelyginis („Even/Odd“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Even“, apimančio visus lyginius skaičius 

arba ant laukelio, pažymėto „Odd“, apimančio visus nelyginius skaičius.  
• Papildomoje lentelėje lošėjas gali atlikti šiuos statymus:  
o „Eilė 0/2/3“ („Serie 0/2/3“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Serie 0/2/3“, kuris apima skaičius 22, 18, 29, 7, 

28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Tai 16 skaičių ir „0”, išsidėsčiusių ant ruletės rato vienas šalia kito.  
o „Eilė 5/8“ („Serie 5/8“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Serie 5/8“, kuris apima skaičius 27, 13, 

36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33. Tai 12 skaičių, išsidėsčiusių ant ruletės rato vienas paskui kitą.  
o „Našlaičiai“ („Orphelins“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Orphelins“, kuris apima skaičius 17, 

34, 6, 1, 20, 14, 31, 9. Tai 8 skaičiai, esantys tarp „Eilė 0/2/3“ („Serie 0/2/3”) ir „Eilė 5/8“ („Serie 5/8”).  
• Laimėjimas nustatomas pagal lošėjo atlikto statymo sumą ir nustatytą laimėjimo santykį: 

 
Statymas  Laimėjimo santykis 

Vienas skaičius („Straight up“)  35:1 
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Skaičių pora („Split“)  17:1 

Trys skaičiai („Street“)  11:1 

Trijulė („Trio“)  11:1 

Kampas („Corner“)  8:1 

Keturi skaičiai („Four bet“)  8:1 

Šeši skaičiai („Six line“)  5:1 

Kolona („Column“)  2:1 

Tuzinas („Dozen“)  2:1 

Maži/ dideli skaičiai („Low/ High“)  1:1 

Raudonas/ juodas („Red/Black“)  1:1 

Lyginis/nelyginis („Even/Odd“)  1:1 

 
204. Angliška ruletė („English Roulette“) 

 
• Angliška ruletė („English Roulette“) - lošimas, kurio tikslas – atspėti, kurioje vietoje sustos kamuoliukas, 

riedantis ant besisukančio rato (ruletės). Rate yra 37 skyreliai, sunumeruoti nuo 0 iki 36 imtinai. Kiekvienam 
skaičiui priskiriama raudona arba juoda spalva, išskyrus 0, kuris pažymėtas žalia spalva. 

• Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių vertė nurodyta ant kiekvieno iš jų. Minimali statymo suma - €1 
(vienas euras), maksimali bendra statymo suma - €1000 (vienas tūkstantis eurų). 

• Lošėjas atlieka statymus spustelėdamas ant pagrindinės ar/ ir papildomos lentelės pasirinktoje (-ose) vietoje (-
ose). Pagrindinėje statymų lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, bei šansai (kolonos, tuzinai, raudona 
ir juoda, lyginis ir nelyginis, maži skaičiai (1-18) ir dideli skaičiai (19-36). 105.4. Papildomoje lentelėje 
atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, kurie išdėstyti ovalo forma tokia pačia seka kaip ir ant ruletės rato ir 
padalyti į 3 sektorius: Kaimynai“ („Voisins“), „Našlaičiai“ („Orphelins“), „Eilė 5/8“ („Tiers“). 105.5. 
Pagrindinėje lentelėje lošėjas gali pasirinkti statyti ant vieno ar kelių skaičių, spalvos, lyginių arba nelyginių 
skaičių, ar ant skaičių grupių: 

o Vienas skaičius („Straight up“) – statoma tiesiai ant vieno iš skaičių;  
o Skaičių pora („Split“) – statoma ant linijos tarp dviejų bet kurių skaičių;  
o Trys skaičiai („Street“) – statoma ant trijų skaičių, esančių viename lentelės vertikaliame stulpelyje;  
o Trijulė („Trio“) – statoma ant susikertančios linijos tarp 0, 1 ir 2 arba 0, 2 ir 3;  
o Kampas („Corner“) – statoma toje vietoje, kurioje susikerta 4 skaičiai;  
o Keturi skaičiai („Four bet“) – statoma ant linijos, apimančios skaičius 0, 1, 2 ir 3;  
o Šeši skaičiai („Six line“) – statoma ant horizontalios linijos pabaigos tarp dviejų gretimų būgnų;  
o Kolona („Column“) – statoma ant lentelės krašte esančio laukelio, žyminčio vieną iš trijų horizontalių lentelės 

eilių (12 skaičių). Tokiu atveju, statymas atliekamas ant visų 12 skaičių esančių vienoje eilutėje, išskyrus 0.  
o Tuzinas („Dozen“) – statoma ant vieno iš trijų laukelių, pažymėtų „1st 12“, „2nd 12“ ir „3rd 12“, kurie 

atitinkamai apima dvylika skaičių.  
o Maži/ dideli skaičiai („1-18“ ir „19-36“) – statoma ant laukelio, pažymėto skaičiais „1-18“ arba „19-36“, kurių 

kiekvienas atitinkamai apima 18 skaičių.  
o Raudona/ juoda („Red/Black“) – statoma ant laukelio, pažymėto raudona arba juoda spalva. Šis statymas apima 

visus skaičius, kurie atitinkamai yra raudonos arba juodos spalvos.  
o Lyginis/ nelyginis („Even/Odd“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Even“, apimančio visus lyginius skaičius 

arba ant laukelio, pažymėto „Odd“, apimančio visus nelyginius skaičius.  
• Papildomoje lentelėje lošėjas gali atlikti šiuos statymus:  
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o „Kaimynai“ („Voisins“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Voisins“, kuris apima skaičius 22, 18, 29, 7, 28, 12, 
35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Tai 16 skaičių ir „0”, išsidėsčiusių ant ruletės rato vienas šalia kito.  

o „Eilė 5/8“ („Tiers“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Tiers“, kuris apima skaičius 27, 13, 36, 11, 
30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33. Tai 12 skaičių, išsidėsčiusių ant ruletės rato vienas paskui kitą.  

o „Našlaičiai“ („Orphelins“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Orphelins“, kuris apima skaičius 17, 
34, 6, 1, 20, 14, 31, 9. Tai 8 skaičiai, esantys tarp „Kaimynai“ („Voisins”) ir „Eilė 5/8“ („Tiers”).  

• Laimėjimas nustatomas pagal lošėjo atlikto statymo sumą ir nustatytą laimėjimo santykį: 
 

Statymas  Laimėjimo santykis 

Vienas skaičius („Straight up“)  35:1 

Skaičių pora („Split“)  17:1 

Trys skaičiai („Street“)  11:1 

Trijulė („Trio“)  11:1 

Kampas („Corner“)  8:1 

Keturi skaičiai („Four bet“)  8:1 

Šeši skaičiai („Six line“)  5:1 

Kolona („Column“)  2:1 

Tuzinas („Dozen“)  2:1 

Maži/ dideli skaičiai („Low/ High“)  1:1 

Raudonas/ juodas („Red/Black“)  1:1 

Lyginis/nelyginis („Even/Odd“)  1:1 

 
205. Europietiška ruletė („European Roulette“) 

 
• Europietiška ruletė („European Roulette“) - lošimas, kurio tikslas – atspėti, kurioje vietoje sustos kamuoliukas, 

riedantis ant besisukančio rato (ruletės). Rate yra 37 skyreliai, sunumeruoti nuo 0 iki 36 imtinai. Kiekvienam 
skaičiui priskiriama raudona arba juoda spalva, išskyrus 0, kuris pažymėtas žalia spalva. 

• Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių vertė nurodyta ant kiekvieno iš jų. Minimali statymo suma - €1 
(vienas euras), maksimali bendra statymo suma - €1000 (vienas tūkstantis eurų).  

• Lošėjas atlieka statymus spustelėdamas ant pagrindinės ar/ ir papildomos lentelės pasirinktoje (-ose) vietoje (-
ose).  

• Statymų lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, bei šansai (kolonos, tuzinai, raudona ir juoda, lyginis ir 
nelyginis, maži skaičiai (1-18) ir dideli skaičiai (19-36). 

• Lošėjas gali pasirinkti statyti ant vieno ar kelių skaičių, spalvos, lyginių arba nelyginių skaičių, ar ant skaičių 
grupių: 

o Vienas skaičius („Straight up“) – statoma tiesiai ant vieno iš skaičių;  
o Skaičių pora („Split“) – statoma ant linijos tarp dviejų bet kurių skaičių;  
o Trys skaičiai („Street“) – statoma ant trijų skaičių, esančių viename lentelės vertikaliame stulpelyje;  
o Trijulė („Trio“) – statoma ant susikertančios linijos tarp 0, 1 ir 2 arba 0, 2 ir 3;  
o Kampas („Corner“) – statoma toje vietoje, kurioje susikerta 4 skaičiai;  
o Keturi skaičiai („Four bet“) – statoma ant linijos, apimančios skaičius 0, 1, 2 ir 3;  
o Šeši skaičiai („Six line“) – statoma ant horizontalios linijos pabaigos tarp dviejų gretimų stulpelių;  
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o Kolona („Column“) – statoma ant lentelės krašte esančio laukelio, žyminčio vieną iš trijų horizontalių lentelės 
eilių (12 skaičių). Tokiu atveju, statymas atliekamas ant visų 12 skaičių esančių vienoje eilutėje, išskyrus 0.  

o Tuzinas („Dozen“) – statoma ant vieno iš trijų laukelių, pažymėtų „1st 12“, „2nd 12“ ir „3rd 12“, kurie 
atitinkamai apima dvylika skaičių.  

o Maži/ dideli skaičiai („1-18“ ir „19-36“) – statoma ant laukelio, pažymėto skaičiais „1-18“ arba „19-36“, kurių 
kiekvienas atitinkamai apima 18 skaičių.  

o Raudona/ juoda („Red/Black“) – statoma ant laukelio, pažymėto raudona arba juoda spalva. Šis statymas apima 
visus skaičius, kurie atitinkamai yra raudonos arba juodos spalvos.  

o Lyginis/ nelyginis („Even/Odd“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Even“, apimančio visus lyginius skaičius 
arba ant laukelio, pažymėto „Odd“, apimančio visus nelyginius skaičius.  

• Laimėjimas nustatomas pagal lošėjo atlikto statymo sumą ir nustatytą laimėjimo santykį: 
 

Statymas  Laimėjimo santykis 

Vienas skaičius („Straight up“)  35:1 

Skaičių pora („Split“)  17:1 

Trys skaičiai („Street“)  11:1 

Trijulė („Trio“)  11:1 

Kampas („Corner“)  8:1 

Keturi skaičiai („Four bet“)  8:1 

Šeši skaičiai („Six line“)  5:1 

Kolona („Column“)  2:1 

Tuzinas („Dozen“)  2:1 

Maži/ dideli skaičiai („Low/ High“)  1:1 

Raudonas/ juodas („Red/Black“)  1:1 

Lyginis/nelyginis („Even/Odd“)  1:1 

 
206. Kazino Hold‘em pokeris („Casino Hold‘em“) 

 
• Kazino Hold‘em pokeris („Casino Hold‘em“) - kortų lošimas, kurio tikslas – surinkti didžiausios galimos vertės 

penkių kortų derinį iš septynių kortų (dviejų „savų“ ir penkių bendrų), kurio vertė būtų didesnė nei dalintojo 
kortų derinio vertė.  

• Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš jų. Mažiausia 
statymo suma – 1,00 EUR (vienas euras), maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas eurų). 107.2. 
Norėdamas atlikti statymą (-us), lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui padalinant kortas, privalo atlikti 
statymą ant „Ante“ laukelio, taip pat gali atlikti papildomą statymą ant „AA Bonus“ laukelio.Savo statymą 
lošėjas turi patvirtinti mygtuku „Dalinti“ („Deal“).  

• Patvirtinus statymą, lošėjui ir dalintojui padalinama po dvi kortas ir tris atverstas bendras kortas.  
• Po kortų padalinimo, lošėjas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:  
o 07.4.1. Statyti/atsakyti („Call“) – atlikti statymą, lygų dvigubam „Ante“ statymui;  
o Atsisakyti („Fold“) – nusimesti kortas ir baigti lošimą. Lošėjas praranda „Ante“ ir „AA Bonus“ statymus.  
o Lošėjas laimi, jei iš dviejų savo ir trijų bendrų kortų sudaro vieną iš derinių: 
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Derinys  Laimėjimo santykis su “AA 
Bonus” statymu  

Karališkoji rūšis (Royal Flush)  100:1 

Vienos rūšies eilė (Straight Flush)  50:1 

Keturios vienodos (4 of a Kind)  40:1 

Pilnas namas (Full House)  30:1 

Rūšis(Flush)  20:1 

Tūzų pora ir eilė (Pair of Aces to Straight)  7:1 

 
• Lošėjui atsakius („Call“), ant stalo padalinamos likusios 2 bendros kortos ir parodomos dvi dalintojo kortos.  

• Lošėjas laimi, jei jo kortų kombinacija yra aukštesnė už dalintojo: 
 

Derinys  Laimėjimo santykis su Ante 
statymu  

Karališkoji rūšis (Royal Flush)  100:1 

Vienos rūšies eilė (Straight Flush)  20:1 

Keturios vienodos (4 of a Kind)  10:1 

Pilnas namas (Full House)  3:1 

Rūšis (Flush)  2:1 

Eilė arba mažiau (Straight or Less)  1:1 

 
207. Pai Gou Pokeris („Pai Gow Poker“) 

 
• Pai Gou Pokeris („Pai Gow Poker“) - kortų lošimas, kurio tikslas – surinkti didžiausios galimos vertės kortų, 

kurio vertė būtų didesnė nei dalintojo kortų derinio vertė.  
• Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš jų. Mažiausia 

statymo suma – 1,00 EUR (vienas euras), maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas eurų). 108.2. 
Norėdamas atlikti statymą (-us), lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui padalinant kortas, privalo atlikti 
„Ante“ statymą ant „Bet“ (Statymas) laukelio. Savo statymą lošėjas turi patvirtinti mygtuku „Dalinti“ („Deal“).  

• Patvirtinus statymą, lošėjui ir dalintojui padalinama po 7 kortas, kurios turi būti atskirtos į du derinius: 2 kortų 
derinį ir 5 kortų derinį. 5 kortų derinys visada turi būti aukštesnis už 2 kortų derinį. Padalinus kortas į du 
derinius, lošėjas turi paspausti mygtuką „Žaisti“ („Play“).  

• Dalintojo kortos yra atverčiamos ir nustatomas laimėtojas. Jei tik vienas lošėjo derinys laimi prieš dalintojo 
atsakantįjį derinį, lošėjui grąžinamas Ante statymas. Jei abu dalintojo deriniai aukštesni iš lošėjo derinius, 
lošėjas pralaimi savo Ante statymą. Jei abu lošėjo deriniai aukštesni už dalintojo derinius, lošėjas laimi santykiu 
1:1, atėmus 5%.  

• Lošimas lošiamas su 53 kortų kalade, įskaitant juokdarį. Ši korta gali būti panaudota kaip tūzas arba 
padėti užpildyti Eilę (straight), Rūšį (flush)arba Vienos rūšies eilę (straight flush). 

 
208. Juokdario pokeris („Joker Poker“) 
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• Juokdario pokeris („Joker Poker“) - kortų lošimas, kurio tikslas yra surinkti laimingą kortų derinį.  
• Minimali statymo suma vienam kortų dalinimui – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo 

suma vienam kortų padalinimui - 25 EUR (dvidešimt penki eurai).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 

(„Coins“ (Monetos)), kortų dalinimų skaičių („Hands“) nuo 1 iki 100 ir paspausti mygtuką Dalinti („Deal“).  
• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš kortų dalinimų („Hands“) skaičiaus ir yra 
atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas).  

• Lošėjui padalinamos 5 kortos, kurios bus naudojamos visiems dalinimams. Lošėjas turi paspausti ant kortų, 
kurias nori pasilikti. Nepasiliktos kortos bus pakeistos kitomis kortomis, paspaudus mygtuką Dalinti („Deal“).  
 
Laimintys deriniai: 
 

Derinys  1 moneta  2 monetos  3 monetos  4 monetos  5 monetos  

Karališkoji rūšis (Royal Flush)  250  500  750  1000  4000  

Penkios vienodos (Five of a kind)  100  200  300  400  500  

Vienos rūšies eilė su juokdariu 
(Wild Royal Flush)  

100  200  300  400  500  

Vienos rūšies eilė (Straight Flush)  40  80  120  160  200  

Keturios vienodos (Four of a kind)  20  40  60  80  100  

Pilnas namas (Full House)  9  18  27  36  45  

Rūšis (Flush)  6  12  18  24  30  

Eilė (Straight)  4  8  12  16  20  

Trys vienodos (Three of a kind)  2  4  6  8  10  

Dvi poros (Two pairs)  1  2  3  4  5  

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš monetų vertės.  

• Juokdarys gali pakeisti bet kurią kitą kortą, padėdamas sudaryti laimingą kortų derinį. 
 

209. Pašėlusi dviakė („Deuces Wild“) 
 

• Pašėlusi dviakė („Deuces Wild“) - kortų lošimas, kurio tikslas yra surinkti laimingą kortų derinį.  
• Minimali statymo suma vienam kortų dalinimui – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo 

suma vienam kortų padalinimui - 25 EUR (dvidešimt penki eurai).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 

(„Coins“ (Monetos)), kortų dalinimų skaičių („Hands“) nuo 1 iki 100 ir paspausti mygtuką Dalinti („Deal“).  
• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš kortų dalinimų („Hands“) skaičiaus ir yra 
atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas).  

• Lošėjui padalinamos 5 kortos, kurios bus naudojamos visiems dalinimams. Lošėjas turi paspausti ant kortų, 
kurias nori pasilikti. Nepasiliktos kortos bus pakeistos kitomis kortomis, paspaudus mygtuką Dalinti („Deal“).  
 
Laimintys deriniai: 
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Derinys  1 moneta  2 monetos  3 monetos  4 monetos  5 monetos  

Karališkoji rūšis (Royal Flush)  250  500  750  1000  4000  

Keturios dviakės  200  400  600  800  1000  

Vienos rūšies eilė su dviake (Wild 
Royal Flush)  

25  50  75  100  125  

Penkios vienodos (Five of a kind)  10  20  30  40  50  

Vienos rūšies eilė (Straight Flush)  8  16  24  32  40  

Keturios vienodos (Four of a kind)  4  8  12  16  20  

Pilnas namas (Full House)  4  8  12  16  20  

Rūšis (Flush)  2  4  6  8  10  

Eilė (Straight)  2  4  6  8  10  

Trys vienodos (Three of a kind)  1  2  3  4  5  

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš monetų vertės.  

• Dviakė gali pakeisti bet kurią kitą kortą, padėdamas sudaryti laimingą kortų derinį. 
 

210. Valetai arba geriau („Jacks or Better“) 
 

• Valetai arba geriau („Jacks or Better“) - kortų lošimas, kurio tikslas yra surinkti laimingą kortų derinį.  
• Minimali statymo suma vienam kortų dalinimui – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo 

suma vienam kortų padalinimui - 25 EUR (dvidešimt penki eurai).  
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti monetų vertę („Coin value“), monetų skaičių nuo 1 iki 5 

(„Coins“ (Monetos)), kortų dalinimų skaičių („Hands“) nuo 1 iki 100 ir paspausti mygtuką Dalinti („Deal“).  
• Statymo suma yra lygi monetų vertės („Coin value“) ir monetų skaičiaus („Coins“ (Monetos)) sandaugai. 

Galutinė statymo suma apskaičiuojama padauginus statymo sumą iš kortų dalinimų („Hands“) skaičiaus ir yra 
atvaizduojama laukelyje, pažymėtame „Bet“ (Statymas) (Statymas).  

• Lošėjui padalinamos 5 kortos, kurios bus naudojamos visiems dalinimams. Lošėjas turi paspausti ant kortų, 
kurias nori pasilikti. Nepasiliktos kortos bus pakeistos kitomis kortomis, paspaudus mygtuką Dalinti („Deal“).  
 
Laimintys deriniai: 
 
Derinys  1 moneta  2 monetos  3 monetos  4 monetos  5 monetos  

Karališkoji rūšis (Royal Flush)  250  500  750  1000  4000  

Vienos rūšies eilė (Straight Flush)  50  100  150  200  250  

Keturios vienodos (Four of a kind)  25  50  75  10  125  

Pilnas namas (Full House)  6  12  18  24  30  

Rūšis (Flush)  5  10  15  20  25  

Eilė (Straight)  4  8  12  16  20  
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Trys vienodos (Three of a kind)  3  6  9  12  15  

Dvi poros (Two pairs)  2  4  6  8  10  

Valetai arba geriau (Jacks or better)  1  2  3  4  5  

 
Galutinis laimėjimas apskaičiuojamas lentelėje nurodytą sumą padauginus iš monetų vertės. 
 

211. Ruletės meistras („Roulette master“) 
 

• Ruletės meistras yra lošimas, kurio tikslas – atspėti, kurioje vietoje sustos kamuoliukas, riedantis ant 
besisukančio rato (ruletės). Rate yra 37 skyreliai, sunumeruoti nuo 0 iki 36 imtinai. Kiekvienam 
skaičiui priskiriama raudona arba juoda spalva, išskyrus 0, kuris pažymėtas žalia spalva. 

• Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių vertė nurodyta ant kiekvieno iš jų. Minimali statymo suma - 
€0,01 (vienas euro centas), maksimali statymo suma - €1000 (vienas tūkstantis eurų). 

• Lošėjas atlieka statymus spustelėdamas ant pagrindinės ar/ ir papildomos lentelės pasirinktoje (-ose) 
vietoje (-ose). 

• Pagrindinėje statymų lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, bei šansai (kolonos, tuzinai, 
raudona ir juoda, lyginis ir nelyginis, maži skaičiai (1-18) ir dideli skaičiai (19-36). 

• Papildomoje lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, kurie išdėstyti ovalo forma tokia pačia seka 
kaip ir ant ruletės rato ir padalyti į 3 sektorius: „Kaimynai“ („Voisins“), „Našlaičiai“ („Orphelins“), 
„Eilė 5/8“ („Tiers“). 

• Pagrindinėje lentelėje lošėjas gali pasirinkti statyti ant vieno ar kelių skaičių, spalvos, lyginių arba 
nelyginių skaičių, ar ant skaičių grupių: 

o Vienas skaičius („Straight up“) – statoma tiesiai ant vieno iš skaičių; 
o Skaičių pora („Split“) – statoma ant linijos tarp dviejų bet kurių skaičių; 
o Trys skaičiai („Street“) – statoma ant trijų skaičių, esančių viename lentelės vertikaliame stulpelyje; 
o Trijulė („Trio“) – statoma ant susikertančios linijos tarp 0, 1 ir 2 arba 0, 2 ir 3; 
o Kampas („Corner“) – statoma toje vietoje, kurioje susikerta 4 skaičiai; 
o Keturi skaičiai („Four bet“) – statoma ant linijos, apimančios skaičius 0, 1, 2 ir 3; 
o Šeši skaičiai („Six line“) – statoma ant horizontalios linijos pabaigos tarp dviejų gretimų būgnų; 
o Kolona („Column“) – statoma ant lentelės dešinėje pusėje esančio laukelio, pažymėto „2-1“ ir žyminčio vieną 

iš trijų horizontalių lentelės eilių (12 skaičių). Tokiu atveju, statymas atliekamas ant visų 12 skaičių esančių 
vienoje eilutėje, išskyrus 0. 

o Tuzinas („Dozen“) – statoma ant vieno iš trijų laukelių, pažymėtų „1st 12“, „2nd 12“ ir „3rd 12“, kurie 
atitinkamai apima dvylika skaičių. 

o Maži/ dideli skaičiai („1-18“ ir „19-36“) – statoma ant laukelio, pažymėto skaičiais „1-18“ arba „19-36“, kurių 
kiekvienas atitinkamai apima 18 skaičių. 

o Raudona/ juoda („Red/Black“) – statoma ant laukelio, pažymėto raudona arba juoda spalva. 
 
Šis statymas apima visus skaičius, kurie atitinkamai yra raudonos arba juodos spalvos. Lyginis / nelyginis 
(„Even/Odd“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Even“, apimančio visus lyginius skaičius arba ant laukelio, 
pažymėto „Odd“, apimančio visus nelyginius skaičius. Pagrindinių statymų Laimėjimas nustatomas pagal 
lošėjo atlikto statymo sumą ir nustatytą laimėjimo santykį: 
 
Statymas Laimėjimo santykis Minimali statymo 

suma 
Maksimali statymo suma 

Vienas skaičius („Straight up“) 35:1 0,01 250 

Skaičių pora („Split“) 17:1 0,05 500 
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Trys skaičiai („Street“) 11:1 0,10 750 

Trijulė („Trio“) 11:1 0,10 750 

Kampas („Corner“) 8:1 0,20 1000 

Keturi skaičiai („Four bet“) 8:1 0,20 1000 

Šeši skaičiai („Six line“) 5:1 0,25 1000 

Kolona („Column“) 2:1 0,50 1000 

Tuzinas („Dozen“) 2:1 0,50 1000 

Maži / dideli skaičiai („Low/High“) 1:1 1 1000 

Raudonas / juodas („Red/Black“) 1:1 1 1000 

Lyginis / nelyginis („Even/Odd“) 1:1 1 1000 

 
Papildomoje lentelėje lošėjas gali atlikti šiuos statymus: 
„Kaimynai“ („Voisins“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Voisins“, kuris apima skaičius 22, 18, 29, 7, 28, 12, 
35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Tai 16 skaičių ir „0”, išsidėsčiusių ant ruletės rato vienas šalia kito. 
„Eilė 5/8“ („Tiers“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Tiers“, kuris apima skaičius 27, 13, 36, 11, 
30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33. Tai 12 skaičių, išsidėsčiusių ant ruletės rato vienas paskui kitą. 
„Našlaičiai“ („Orphelins“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Orphelins“, kuris apima skaičius 17, 
34, 6, 1, 20, 14, 31, 9. Tai 8 skaičiai, esantys tarp „Našlaičių“ („Voisins”) ir „Eilė 5/8“ („Tiers”). 
Raudonų skaičių pora („Red splits“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Red splits“, kuris apima raudonų 
skaičių, esančių vienas šalia kito pagrindinėje lentelėje, poras. Tai skaičiai 9, 12, 16, 18, 19, 21, 27, 30. 
Juodų skaičių pora („Black splits“) – statoma spustelėjus ant laukelio, pažymėto „Black splits“, kuris apima 
juodų skaičių, esančių vienas šalia kito pagrindinėje lentelėje, poras. Tai skaičiai 8, 10, 11, 13, 17, 20, 26, 28, 
29, 31. 
Lošėjas taip pat gali atlikti specialiuosius statymus, kurių pasirinkimą galima rasti paspaudus ant ekrano 
dešinėje pusėje esančio mygtuko „Special“: 
Nulinis žaidimas („Zero game“) – statymas apima skaičių 0 ir šešis greta jo esančius kitus skaičius: 15, 32, 26, 
3, 35, 12. 
Galutinis skaičius („Finale plein“) – galima pasirinkti skaičių nuo 0 iki 9 ir vienu metu atlikti statymą ant kelių 
nurodytų skaičių: 
 

Pasirinkimas Atlikamas statymas 

0 0, 10, 20, 30 

1 1, 11, 21, 31 

2 2, 12, 22, 32 

3 3, 13, 23, 33 

4 4, 14, 24, 34 

5 5, 15, 25, 35 

6 6, 16, 26, 36 

7 7, 17, 27 
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8 8, 18, 28 

9 9, 19, 29 

 
(„Finale cheval plein“) – galima pasirinkti skaičių poras nuo 0/1 iki 9/10 ir vienu metu atlikti statymą ant kelių 
nurodytų skaičių: 
 

Pasirinkimas Atlikamas statymas 

0/1 0, 1, 10, 11, 20, 21, 30, 31 

1/2 1, 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32 

2/3 2, 3, 12, 13, 22, 23, 32, 33 

3/4 3, 4, 13, 14, 23, 24, 33, 34 

4/5 4, 5, 14, 15, 24, 25, 34, 35 

5/6 5, 6, 15, 16, 25, 26, 35, 36 

6/7 6, 7, 16, 17, 26, 27, 36 

7/8 7, 8, 17, 18, 27, 28 

8/9 8, 9, 18, 19, 28, 29 

9/10 9, 10, 19, 20, 29, 30 

 
(„Finale cheval“) - galima pasirinkti skaičių nuo 0/3 iki 9/12 ir vienu metu atlikti statymą ant kelių nurodytų 
skaičių: 
 
 

Pasirinkimas Atlikamas statymas 

0/3 0, 3, 10, 13, 20, 23, 30, 33 

1/4 1, 4, 11, 14, 21, 24, 31, 34 

2/5 2, 5, 12, 15, 22, 25, 32, 35 

3/6 3, 6, 13, 16, 23, 26, 33, 36 

4/7 4, 7, 14, 17, 24, 27 

5/8 5, 8, 15, 18, 25, 28 

6/9 6, 9, 16, 19, 26, 29 

7/10 7, 10, 17, 20, 27, 30 

8/11 8, 11, 18, 21, 28, 31 

9/12 9, 12, 19, 22, 29, 32 

 
Lošimo lange lošėjui visada yra matomas lošėjo lošimui skirtas pinigų likutis („Balance“), galutinė atliekamo 
statymo suma („Total stake“), bei lošime laimėta suma („Win“ (Laimėjimas)). 
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212. Amerikietiška ruletė („American Roulette“) 

 
Lošimo Amerikietiška Ruletė sukimo ratas sužymėtas skaičiais nuo 00 iki 36. 
Šis žaidimas:  

• paremtas standartine Amerikietiškojo stiliaus Rulete. 
• turi statymo laukelį „Kaimynai“. 
• turi asmeniškai pritaikomą išdėstymo lauką. 

 
Išmokėjimai 
Galite atlikti skirtingų rūšių statymus. Žemiau nurodyti vidiniai ir išoriniai statymai. Kiekviena statymo rūšis 
turi maksimalų statymo limitą. 
 

• Vidiniai statymai 
Statymo rūšis Išmokėjimas 

Paprastas statymas (Straight Up bet) 35:1 

Padalinimas (Split bet) 17:1 

Gatvė (Street bet) 11:1 

Kvadratas (Square bet) 8:1 

Penkių skaičių linija (Five-Number Line bet) 6:1 

Linija (Line bet) 5:1 

 
• Išoriniai statymai 

Statymo rūšis Išmokėjimas 

Kolona (Column bet) 2:1 

Tuzinas (Dozen bet) 2:1 

Lyginiai/Nelyginiai (Even-Money bet) 1:1 

 
Statymas „Kaimynai“ 
Šį statymą sudaro skaičius, kuriame atliekate paprastą statymą, ir du skaičiai ant bet kurio paprasto ruletės rato 
skaičiaus. Taigi, iš viso jūs statote ant penkių skaičių. 
Statymo „Kaimynai“ numatytasis skaičius yra du. Pakeisti šį numatytąjį statymo „Kaimynai“ skaičių galite 
žaidimo parinkčių funkcijoje. 
Statymas „Kaimynai“ turi tą pačią išmokėjimo vertę, kaip ir paprastas statymas. Žetonas dedamas ant paprasto 
skaičiaus ir ant kiekvieno kaimyninio skaičiaus. Šis veiksmas lygus penkių žetonų statymui. 
Kaip atlikti statymą  „Kaimynai“: 

1. Spustelėję „Expert“ („Ekspertas“) nustatykite žaidimą į Eksperto režimą („Expert Mode“). 
2. Atlikite paprastą statymą ant ruletės stalo. Aktyvinasi mygtukas „Neighbour“ („Kaimynai“). 
3. Spustelėkite „Neighbour“ („Kaimynai“). Sistema automatiškai padės statymus ant pasirinkto skaičiaus 

kaimyninių skaičių. 
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Žemiau pateikta statymų „Neighbour“ („Kaimynai“) lentelė naudojant numatytąjį statymų 
„Neighbour“ („Kaimynai“) skaičių: 
 

Statymo 
„Kaimynai“ skaičius 

Statymai 

0 0 0 0, 3, 15, 26 ir 32 

1 1, 14, 16, 20 ir 33 

2 2, 4, 17, 21 ir 25 

3 0, 3, 12, 26 ir 35 

4 2, 4, 15, 19 ir 21 

5 5, 10, 16, 23 ir 24 

6 6, 13, 17, 27 ir 34 

7 7, 12, 18, 28 ir 29 

8 8, 10, 11, 23 ir 30 

9 9, 14, 18, 22 ir 31 

10 5, 8, 10, 23 ir 24 

11 8, 11, 13, 30 ir 36 

12 3, 7, 12, 28 ir 35 

13 6, 11, 13, 27 ir 36 

14 1, 9, 14, 20 ir 31 

15 0, 4, 15, 19 ir 32 

16 1, 5, 16 24 ir 33 

17 2, 6, 17, 25 ir 34 

18 7, 9, 18, 22 ir 29 

19 4, 15, 19, 21 ir 32 

20 1, 14, 20, 31 it 33 

21 2, 4, 19, 21 ir 25 

22 9, 18, 22, 29 ir 31 

23 5, 8, 10, 23 ir 30 

24 5, 10, 16, 24 ir 33 

25 2, 17, 21, 25 ir 34 
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26 0, 3, 26, 32 ir 35 

27 6, 13, 27, 34 ir 36 

28 7, 12, 28, 29 ir 35 

29 7, 18, 22, 28 ir 29 

30 8, 11, 23, 30 ir 36 

31 9, 14, 20, 22 ir 31 

32 0, 15, 19, 26 ir 32 

33 1, 16, 20, 24 ir 33 

34 6, 17, 25, 27 ir 34 

35 3, 12, 26, 28 ir 35 

36 11, 13, 27, 30 ir 36 

 
Žaidimo procesas 
Šio žaidimo tikslas yra atspėti skaičių, ant kurio sustos kamuoliukas. Statykite už spėjamą skaičių. Taigi, 
norėdami žaisti: 

1. Norėdami pasirinkti statymo žetoną, spustelėkite Didinti (+) arba Sumažinti (-). 
2. Atlikite statymą. Kaip tai padaryti? 

o Paprastas statymas: 
§ Spustelėkite statymo padėtį ant stalo. 
o Kaimynų (,,Neighbour“) statymas: 
§ Spustelėję „Expert“ („Ekspertas“) nustatykite žaidimą į Eksperto režimą („Expert Mode“). 
§ Atlikite paprastą statymą ant ruletės stalo. Aktyvinasi mygtukas „Neighbour“ („Kaimynai“). 
§ Spustelėkite „Neighbour“ („Kaimynai“). Sistema automatiškai padės statymus ant pasirinkto skaičiaus 

kaimyninių skaičių. 
o Didinti statymą: 
§ Spustelėkite statymą, kurį norite padidinti. Pasirinkus atitinkamo dydžio žetoną, žetonų krūvelė didėja. 
o Sumažinti arba pašalinti statymą: 
§ Dešiniu pelės klavišu spustelėkite statymą, kurį norite sumažinti ar pašalinti. Pasirinkus atitinkamo dydžio 

žetoną, žetonų krūvelė mažėja. 
3. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). 
4. Ant besisukančio ruletės rato nukrenta kamuoliukas, nustojus suktis ruletei kamuoliukas įkrenta į tam 

tikrą ruletės rato kišenę. 
o Jei jūsų skaičius laimėjo, laimėta suma rodoma langelyje „Win“ (Laimėjimas). 
o Jei jūsų skaičius nelaimėjo, žaidimas baigtas ir galite žaisti dar kartą. 

 
Žaidimo parinktys 
Čia jūs galite pakeisti žaidimo ar garso nustatymus. Galimi nustatymai: 

• Bendrosios 
o Žaidimo nustatymai 
§ Greitas sukimas („Quick Spin“) 
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Padidina ruletės rato sukimosi greitį, kad galėtumėte greičiau pamatyti rezultatus. Šio 
nustatymo įjungimas neturi įtakos sukimo rezultatui. 

§ Rodyti statymo patarimus („Show bet tips“) 
Užvedus pelės žymeklį ant statymo, rodo statymo padėtį ir sumą. 

§ Rodyti priartintą animaciją („Show zoom animation“) 
Žaidimo ekrane rodo priartintą ruletės ratą, kai kamuoliukas įkrenta į kišenę. 

§ Išsaugoti statymą po kiekvieno sukimo („Keep bets on tabale after each spin“) 
Po kiekvieno sukimo išsaugo ankstesnį statymą. 

§ Kaimynų skaičius („Number of Neighbours“) 
Nustato Kaimynų (,,Neighbours“) statymo skaičių. 

o Garso nustatymai 
Rodo garso parinktis 

Norėdami pakeisti žaidimo parinktis: 
1. Spustelėkite Parinktys („Options“). 
2. Pasirinkite reikalingą nustatymą. 
3. Spustelėkite OK. 
 

213. Ariana („Ariana“) 
 
„Ariana“ – tai penkių būgnų, dvidešimt penkių laimėjimo eilučių ir dviejų šimtų penkiasdešimties monetų 
žaidimo automatas, kuriame taip pat yra: 

• „Wild“ („Laukinis“) simbolis, 
• „Scatter“ („Išsklaidytas“) simbolis, 
• „Expand“ („Išplėstas“) simbolio premijos funkcija, 
• Nemokamų sukimų premijos žaidimas. 

 
Laimėjimo išmokėjimas 
Žaidimo automate laimėjimai išmokami priklausomai nuo laimėjimo eilutėse atsisukusių simbolių. 

• Paprasti laimėjimai 
Laimėjimai išmokami pagal aukščiausią laimėjimo eilutėse susidariusią kombinaciją. Išmokėjimo lentelės rodo 
už kiekvieną kombinaciją laimėtų monetų ar kreditų skaičių. Paprasti laimėjimai priklauso nuo statymo už 
vieną laimėjimo eilutę. Laiminčios kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, simboliai turi eiti vienas po 
kito, pirmame būgne turi būti bent vienas laiminčios kombinacijos simbolis, priešingu atveju laimėjimo nėra. 

• „Scatter“ simbolio laimėjimai 
„Scatter“ laimėjimai priklauso nuo bendro statymo. „Scatter“ laimėjimai yra pridedami prie įprasto laimėjimo. 
Jeigu jūs išlošėte įprastą ir „Scatter“ laimėjimą, gausite abu laimėjimus. Tam, kad laimėtų, „Scatter“ simbolis 
neprivalo būti laimėjimo eilutėje. „Scatter“ laimėjimas atsiranda išsukus vieną ar daugiau „Scatter“ simbolių. 
„Wild“ simbolis negali jo pakeisti. 

• Nemokamų sukimų premijos žaidimo laimėjimai 
Jums suteikiama penkiolika nemokamų sukimų. „Ariana Wild“ ir „Ariana“ simboliai 1 būgne sudaro pilną 
simbolio būgną. Tokiu atveju visi kiti 2–5 būgne atsisukę sutampantys simboliai išsiplečia ir sukuria 
„Wild“ būgną. Sutampantys simboliai išsiplečia tik tuo atveju, jeigu jie užbaigia laiminčią kombinaciją. 
„Wild“ būgnas pakeičia kitus simbolius, kad užbaigtų laiminčią kombinaciją. Premijos žaidimo metu galima iš 
naujo aktyvinti nemokamų sukimų premiją. 
 
Žaidimo taisyklės 
„Wild“ simbolio taisyklės: 
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1. „Ariana Wild“ simbolis yra „Wild“ simbolis. 
2. Nepakeičia „Scatter“ simbolio. 
3. Laimėjimo eilutėje atsiradus keliems simboliams, sukuria atskirą laimėjimo kombinaciją. 
4. Už vieną laimėjimo eilutę išmokamas tik vienas laimėjimas. Jei laimėjimo eilutėje yra daugiau 

kombinacijų, laimėjimas išmokamas už aukščiausią kombinaciją. 
5. Nemokamų sukimų premijos žaidimo metu išsukus 1 būgne, visas būgnas tampa šiuo simboliu. 

 
„Scatter“ simbolio taisyklės: 

 
1. Jūrų žvaigždė („Starfish“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
2. Jei atsiranda ant dviejų ar daugiau būgnų, jie užbaigia laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
3. Negali būti pakeistas „Wild“ simboliu. 
4. „Scatter“ laimėjimas priklauso nuo bendro statymo. 
5. „Scatter“ ir premijos laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
6. Išsukus tris ar daugiau Jūrų žvaigždė („Starfish“) simbolių, aktyvinasi 15 nemokamų sukimų premijos 

žaidimas, kuriame galima laimėti iki 60 000 monetų. 
 
Išplėsto simbolio premijos funkcijos taisyklės: 
 

Ariana Wild Ariana Koralas Jūrų drakonas Lobis 

     

 
Pilnas vieno simbolio būgnas, kurį sudaro simbolis „Ariana Wild“, „Ariana“, „Koralas“ („Coral“), „Jūrų 
drakonas“ („Sea Dragon“) arba „Lobis“ („Treasure“), atsiranda pirmame būgne ir aktyvina išplėsto simbolio 
premijos funkciją. „Ariana Wild“ simbolis visą būgną uždengia tik nemokamų sukimo premijos žaidimo metu. 

• Vienu simboliu padengtas 1 būgnas išplečia likusiuose 2–5 būgne sutampančius simbolius ir sukuria 
„Wild“ būgną. 

• Sutampantys simboliai išsiplečia tik tada, jei jie užbaigia laiminčią kombinaciją. 
• „Wild“ būgnas pakeičia kitus simbolius, kad užbaigtų laiminčias kombinacijas. 

 
Kaip žaisti 
Žaidimo tikslas yra išsukti būgnus taip, kad išsukti simboliai laimėjimo eilutėse sudarytų laiminčią kombinaciją. 
Laimėjimas priklauso nuo laimėjimo kombinacijos. 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Spustelėkite langelį „Bet“ (Statymas). 
• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Coin Size“ (Monetos vertė) (+) arba (-). 
• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Coins“ (Monetos) (+) arba (-). 
• Norėdami atlikti didžiausią galima statymą, spustelėkite „Max Bet“ (Maks. statymas). 

2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). 
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• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas. 
• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 

 
214. Avalon („Avalon“) 

 
„Avalon“ – tai penkių būgnų, dvidešimt laimėjimo eilučių ir dviejų šimtų monetų žaidimo automatas. 
 
Laimėjimo išmokėjimas 
Žaidimo automate laimėjimai išmokami priklausomai nuo laimėjimo eilutėse atsisukusių simbolių. 

• Paprasti laimėjimai 
Laimėjimai išmokami pagal aukščiausią laimėjimo eilutėse susidariusią kombinaciją. Išmokėjimo lentelės rodo 
už kiekvieną kombinaciją laimėtų monetų ar kreditų skaičių. Paprasti laimėjimai priklauso nuo statymo už 
vieną laimėjimo eilutę. Laiminčios kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, simboliai turi eiti vienas po 
kito, pirmame būgne turi būti bent vienas laiminčios kombinacijos simbolis, priešingu atveju laimėjimo nėra. 

• „Scatter“ simbolio laimėjimai 
„Scatter“ laimėjimai apskaičiuojami dauginant „Scatter“ simbolio kombinacijos laimėjimą iš bendro statymo. 
„Scatter“ laimėjimai yra pridedami prie įprasto laimėjimo. Jeigu jūs išlošėte įprastą ir „Scatter“ laimėjimą, 
gausite abu laimėjimus. Tam, kad laimėtų, „Scatter“ simbolis neprivalo būti laimėjimo eilutėje. 
„Scatter“ laimėjimas atsiranda išsukus vieną ar daugiau „Scatter“ simbolių. „Wild“ simbolis negali jo pakeisti. 

• Nemokamų sukimų premijos žaidimo laimėjimai 
Jums suteikiama dvylika nemokamų sukimų. Laimėjimo daugiklis gali būti iki 7x. Kiekvienam nemokamam 
sukimui suteikiamas atsitiktinis laimėjimo daugiklis. Statymai ir laimėjimo eilutės išlieka tos pačios. Premijos 
žaidimo metu galima iš naujo aktyvinti nemokamų sukimų premiją. 

• Lošimo funkcijos laimėjimai 
Lošimo funkciją aktyvuoja bet kuris laimėjimas. Teisingai atspėjus kortos spalvą laimėjimas dvigubėja. 
Teisingai atspėjus kortos rūšį, laimėjimas padidėja keturiskart. Lošimo funkciją galite naudoti, kol 
neišnaudosite lošimo limito. 
 
Žaidimo taisyklės 

• Bendrosios taisyklės: 
1. Už vieną laimėjimo eilutę galite statyti iki 10 monetų. 
2. Įvykus gedimui, visi žaidimai ir laimėjimai anuliuojami. 

 
„Wild“ simbolio taisyklės: 

 
1. „Avalon“ simbolis yra „Wild“ simbolis. 
2. Nepakeičia „Scatter“ simbolio. 
3. Laimėjimo eilutėje atsiradus keliems simboliams, sukuria atskirą laimėjimo kombinaciją. 
4. Už vieną laimėjimo eilutę išmokamas tik vienas laimėjimas. Jei laimėjimo eilutėje yra daugiau 

kombinacijų, laimėjimas išmokamas už aukščiausią kombinaciją. 
 
„Scatter“ simbolio taisyklės: 

 
1. „Ežero dama“ („Lady of the Lake“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
2. Jei atsiranda ant dviejų ar daugiau būgnų, jie užbaigia laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
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3. Negali būti pakeistas „Wild“ simboliu. 
4. „Scatter“ laimėjimas apskaičiuojamas dauginant „Scatter“ simbolio kombinacijos laimėjimą iš bendro 

statymo. 
5. „Scatter“ ir premijos laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
6. Išsukus tris ar daugiau „Ežero dama“ simbolių, aktyvinasi nemokamų sukimų premijos žaidimas. 

Nemokamų sukimų premijos žaidimo taisyklės: 
 

Ežero dama Skrynia Avalon 

   

 
1. Išsukus tris ar daugiau „Ežero dama“ („Lady of the Lake“) simbolių, aktyvinasi nemokamų sukimų 

premijos žaidimas. 
2. Jums suteikiama dvylika nemokamų sukimų. 
3. Kiekvienam nemojamam sukimui suteikiamas atsitiktinis laimėjimo daugiklis. Laimėjimo daugiklis 

gali būti iki 7x. 
4. Visi laimėjimai dauginami iš atsitiktinio daugiklio, nurodomo kiekvienam nemokamam sukimui. 
5. Statymai ir laimėjimo eilutės išlieka tos pačios. 
6. „Skrynios“ („Chest“) simbolis veikia kaip „Wild“ simbolis, jis negali pakeisti „Scatter“ simbolio. 

Laimėjimo eilutėje atsiradus keliems simboliams, sukuria atskirą laimėjimo kombinaciją. 
Kombinacijoje su „Avalon“ laiminčioje eilutėje sudaro laiminčią kombinaciją. Išmokamas didžiausias 
galimas laimėjimas. 

7. Premijos žaidimo metu galima iš naujo aktyvinti nemokamų sukimų premiją. 
8. „Scatter“ ir premijos laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
9. Premijos žaidimo metu laimėjimai surenkami automatiškai. 

 
Kaip žaisti 
Žaidimo tikslas yra išsukti būgnus taip, kad išsukti simboliai laimėjimo eilutėse sudarytų laiminčią kombinaciją. 
Laimėjimas priklauso nuo išsuktos laimėjimo kombinacijos. 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite laiminčių eilučių kiekį. Kaip? 

• Norėdami pasirinkti laiminčių eilučių kiekį, už kurį norite statyti, spustelėkite eilučių skaičių. 
• Norėdami padidinti laiminčių eilučių kiekį, už kurį norite statyti, spustelėkite „Select Lines“ (Pasirinkti eilutes). 

1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 
• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Increase“ (Padidinti) (+) arba 

„Decrease“ (Sumažinti)  (-). 
• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Select Coins“ (Pasirinkti monetas) 
• Norėdami atlikti didžiausią galimą statymą, spustelėkite „Bet Max“ (Maks. statymas). 

2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). Būgnai pradeda suktis. 
• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas langelyje 

„Win“ (Laimėjimas). 
• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 

 
215. Bar Bar juoda avelė („Bar Bar Black Sheep“) 
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„Bar Bar juoda avelė“ – tai penkių būgnų, penkiolikos laimėjimo eilučių ir trijų šimtų monetų žaidimo 
automatas. 
 
Paprasti simboliai 
Paprasti simboliai yra visi ant būgnų pavaizduoti simboliai, neturintys premijos funkcijos, tačiau sudarantys 
paprastas laimėjimo kombinacijos laimėjimo eilutėse. Paprastų simbolių taisyklės: paprasti laimėjimai 
priklauso nuo statymo už vieną laimėjimo eilutę. Laiminčios kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, 
simboliai turi eiti vienas po kito, pirmame būgne turi būti bent vienas laiminčios kombinacijos simbolis, 
priešingu atveju laimėjimo nėra. 
 
„Wild“ simbolis 

 
„Bar Bar juoda avelė“ („Bar Bar Black Sheep“) simbolis yra „Wild“ simbolis. 
„Wild“ simbolio pakeitimo taisyklės: 

• Simbolis pakeičia kitus simbolius, kad sudarytų laiminčią kombinaciją. 
• Šis simbolis nepakeičia „Scatter“ simbolio. 
• Laimėjimo eilutėje atsiradus keliems simboliams, sukuria atskirą laimėjimo kombinaciją. 
• Šis simbolis neįskaičiuojamas į „Bar Bar juoda avelė“ premijos kombinaciją. 

 
„Scatter“ simbolis 

 
„Free Spins“ („Nemokami sukimai“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
„Scatter“ simbolio taisyklės: 

• Jei atsiranda ant dviejų ar daugiau būgnų, jie užbaigia laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
• Negali būti pakeistas „Wild“ simboliu. 
• „Scatter“ laimėjimas priklauso nuo bendro statymo. 
• „Scatter“ ir premijos laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
• Išsukus tris ar daugiau „Free Spins“ („Nemokami sukimai“) simbolių, aktyvinasi nemokamų sukimų premijos 

žaidimas. Galite laimėti iki 20 nemokamų sukimų. Premijos žaidimą aktyvinusių simbolių skaičius nurodo 
nemokamų sukimų skaičių. Visi laimėjimai dauginami iš trijų, išskyrus „Bar Bar juoda avelė“ premijos atveju. 
Nemokamų sukimų statymo dydis yra paskutinis statymas, laimėjęs nemokamus sukimus. Premijos žaidimo 
metu galima iš naujo aktyvinti nemokamų sukimų premiją. Laimėtas nemokamų sukimų skaičius pridedamas 
prie likusių sukimų. Premijos žaidimo metu laimėjimai surenkami automatiškai. „Scatter“ ir premijos 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
 
„Bar Bar juoda avelė“ premijos funkcija 

 
„Bar Bar juoda avelė“ premijos kombinacija, susidariusi 1, 2 ar 3 laimėjimo eilutėse, aktyvina „Bar Bar juoda 
avelė“ premijos funkciją. 
Premijos funkcijos taisyklės: 

• „Bar Bar juoda avelė“ premijos kombinacijai susidaryti reikia, kad būgnuose iš eilės išsisuktų du „Bar“ ir 
„Juoda avelė“ („Black Sheep“) simboliai. 

• Šie simboliai turi atsirasti vienas šalia kito, tiesioje linijoje 1, 2 ar 3 laimėjimo eilutėse. 
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• Pirmasis „Bar“ simbolis turi atsiras 1, 2 ar 3 būgne. 
• Trys simboliai pasikeičia ir išsuka atsitiktinį daugiklį. Šis atsitiktinis daugiklis suteikiamas jūsų statymo 

kiekvienai laimėjimo eilutei. 
• „Wild“ simbolis negali pakeisti nei vieno iš „Bar Bar juoda avelė“ premijos kombinacijos simbolių. 

 
Laimėjimo pasiekimų funkcija 
Lošimo pasiekimų funkcija, paryškindama laimėtų simbolių kombinacijas, leidžia stebėti laimėjimų būseną. 
Taisyklės: 

• Išsukus visas konkretaus simbolio kombinacijas, žaidimas informuoja apie tai ir šis pasiekimas paryškinamas 
laimėjimo lentelėje. 

• Pasiekimai išsaugomi net išėjus iš žaidimo. 
• Pasiekimai įrašomi įprasto žaidimo metu. 
• Toliau nurodyti atvejai nesiskaito kaip pasiekimai: 
o Laimėjimo kombinacija užbaigta „Wild“ simboliu. 
o Laimimas nemokamų sukimų premijos žaidimas. 
o „Bar Bar juoda avelė“ („Bar Bar Black Sheep“) premijos kombinacija. 

 
Kaip žaisti 
Žaidimo tikslas yra išsukti būgnus taip, kad išsukti simboliai laimėjimo eilutėse sudarytų laiminčią kombinaciją. 
Laimėjimas priklauso nuo laimėjimo kombinacijos. 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Spustelėkite langelį „Bet“ (Statymas). 
• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Coin Size“ (Monetos vertė) (+) arba (-). 
• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Coins“ (Monetos) (+) arba (-). 
• Norėdami atlikti didžiausią galima statymą, spustelėkite „Max Bet“ (Maks. statymas). 

2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). 
• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas. 
• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 

 
216. Krepšinio žvaigždė („Basketball Star“) 

 
„Basketball Star“ – tai penkių būgnų, 243 laimėjimo eilučių ir penkių šimtų monetų žaidimo automatas. 
 
Paprasti simboliai 
Paprasti simboliai yra visi ant būgnų pavaizduoti simboliai, neturintys premijos funkcijos, tačiau sudarantys 
paprastas laimėjimo kombinacijos laimėjimo eilutėse. Paprastų simbolių taisyklės: paprasti laimėjimai 
priklauso nuo statymo už vieną laimėjimo eilutę. Laiminčios kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, 
simboliai turi eiti vienas po kito, pirmame būgne turi būti bent vienas laiminčios kombinacijos simbolis, 
priešingu atveju laimėjimo nėra. 
 
„Wild“ simbolis 

 
 „Basketball Star“ („Krepšinio žvaigždė“) simbolis yra „Wild“ simbolis. Jis gali sukurti „Wild“ simbolio 
stulpelį. Atsiradus keliems simboliams laimėjimo eilutėje nesukuria atskiros laimėjimo kombinacijos. 
 
Wild“ simbolio pakeitimo taisyklės: 
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• Nepakeičia „Scatter“ simbolio. 
• 1 ir 2 būgnas neturi jokio „Wild“ simbolio. 
• 3 būgnas turi 18 simbolio būgnų. 
• 4 būgnas turi 25 simbolio būgnus. 
• 5 būgnas turi 3 simbolio būgnus. 
• Už vieną laimėjimo eilutę išmokamas laimėjimas tik už vieną kombinaciją. Jei laimėjimo kombinacijų yra 

daugiau nei viena, išmokama tik už aukščiausią kombinaciją. 
 
„Scatter“ simbolis 

 
„Ball“ („Kamuolys“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
„Scatter“ simbolio taisyklės: 

• Jei atsiranda ant trijų ar daugiau būgnų, jie užbaigia laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
• Negali būti pakeistas „Wild“ simboliu. 
• Išsukus tris ar daugiau „Ball“ („Kamuolys“) simbolių, aktyvinasi nemokamų sukimų premijos žaidimas. Galite 

laimėti iki 24 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu galioja „Rolling Reels™“. Premijos žaidimą 
aktyvinusių simbolių skaičius nurodo nemokamų sukimų skaičių. Nemokamų sukimų metu kiekvienam 
sukimui suteikiamas daugiklis (1x, 2x, 3x, 4x, 5x ir 10x). Jo vertė didėja po kiekvieno sukimo. Jei neišsukama 
jokia laiminti kombinacija, daugiklis grįžta į 1x. Premijos žaidimo metu negalima iš naujo aktyvinti nemokamų 
sukimų premijos. Premijos žaidimo metu laimėjimai surenkami automatiškai. „Scatter“ ir premijos laimėjimai 
pridedami prie bendro laimėjimo. 
 
„Scatter“ simbolio išmokėjimo taisyklės: 

• Laimėjimai išmokami priklausomai nuo išsuktų simbolių. 
• Išmokėjimo lentelės rodo už kiekvieną kombinaciją laimėtų monetų ar kreditų skaičių. 
• „Scatter“ laimėjimas priklauso nuo bendro statymo. 
• „Scatter“ laimėjimai yra pridedami prie įprasto laimėjimo. Jeigu jūs išlošėte įprastą ir „Scatter“ laimėjimą, 

gausite abu laimėjimus. Tam, kad laimėtų, „Scatter“ simbolis neprivalo būti laimėjimo eilutėje. 
 
„Rolling Reels™“ funkcija 
Laimėjimas žaidime aktyvina „Rolling Reels™“ funkciją. Laiminti simbolių kombinacija po išmokos 
pašalinama iš būgnų, o likusias laisvas vietas užpildo kiti simboliai. Jei po šio veiksmo atsiranda laiminti 
simbolių kombinacija, laimėjimas išmokamas dar kartą. Šis procesas kartojasi ir didina laimėjimo galimybes be 
papildomo statymo. 
 
„Rolling Reels™“ funkcijos taisyklės: 

• „Rolling Reels™“ funkciją gali aktyvuoti bet kuris laimėjimas, išskyrus kombinacijas, kuriose dalyvavo 
„Scatter“ simbolis.  Tačiau nemokamų sukimų metu „Scatter“ simbolis dalyvauja nustatant laimėjimo dydį. 

• Šios funkcijos metu laimėjimai surenkami automatiškai. 
• „Scatter“ ir premijos laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

 
„Wild Shot“ („Laukinis šūvis“) funkcija 
Sukant „Wild Shot“ („Laukinis šūvis“) funkcija aktyvinasi atsitiktinai. Ši funkcija gali daugiausiai 2 būgnus 
pakeisti į „Wild“ būgną. Šioje funkcijoje taip pat veikia „Rolling Reels™“ funkcija. 
 
„Wild Shot“ funkcijos taisyklės: 
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• Funkcija gali pakeisti tik 2, 3 ir 4 būgnus. 
• Aktyvinasi tik tuo atveju, jei „Wild“ būgnai gali sukurti laiminčią kombinaciją. 
• Šios funkcijos metu laimėjimai surenkami automatiškai. 
• „Scatter“ ir premijos laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

 
Laimėjimo pasiekimų funkcija 
Lošimo pasiekimų funkcija, paryškindama laimėtų simbolių kombinacijas, leidžia stebėti laimėjimų būseną. 
Taisyklės: 

• Išsukus visas konkretaus simbolio kombinacijas, žaidimas informuoja apie tai ir šis pasiekimas paryškinamas 
laimėjimo lentelėje. 

• Pasiekimai išsaugomi net išėjus iš žaidimo. 
• Pasiekimai įrašomi įprasto žaidimo metu. 
• Toliau nurodyti atvejai nesiskaito kaip pasiekimai: 
o Laimėjimo kombinacija užbaigta „Wild“ simboliu. 
o Laimimas nemokamų sukimų premijos žaidimas. 
o „Wild Shot“ („Laukinis šūvis“) laimėjimas. 

 
Kaip žaisti 
Žaidimo tikslas yra išsukti būgnus taip, kad išsukti simboliai laimėjimo eilutėse sudarytų laiminčią kombinaciją. 
Laimėjimas priklauso nuo laimėjimo kombinacijos. 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Spustelėkite langelį „Bet“ (Statymas). 
• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Coin Size“ (Monetos vertė) (+) arba (-). 
• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Coins“ (Monetos) (+) arba (-). 
• Norėdami atlikti didžiausią galima statymą, spustelėkite „Max Bet“ (Maks. statymas). 

2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). 
• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas. 
• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 

 
217. Bikinio vakarėlis („Bikini Party“) 

 
„Bikini Party“ – tai penkių būgnų, 243 laiminčių eilučių ir 250 monetų žaidimo automatas. 
 
Paprasti simboliai 
Paprasti simboliai yra visi ant būgnų pavaizduoti simboliai, neturintys premijos funkcijos, tačiau sudarantys 
paprastas laimėjimo kombinacijos laimėjimo eilutėse. Paprastų simbolių taisyklės: paprasti laimėjimai 
priklauso nuo statymo už vieną laimėjimo eilutę. Laiminčios kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, 
simboliai turi eiti vienas po kito, pirmame būgne turi būti bent vienas laiminčios kombinacijos simbolis, 
priešingu atveju laimėjimo nėra. Laimėjimai priklauso nuo pastatytų monetų skaičiaus. Kiekvieno sukimo metu 
pasirinktas kiekis automatiškai dauginamas iš atitinkamo daugiklio. 
 
„Wild“ simbolis 

 
„Bikini Party“ („Bikinio vakarėlis“) simbolis yra „Wild“ simbolis. 
Wild“ simbolio pakeitimo taisyklės: 
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• Šis simbolis atsiranda tik 2 ir 4 būgne. 
• Nepakeičia „Scatter“ simbolio. 
• Šis simbolis nesudaro atskiros laimėjimo kombinacijos. 
• Už vieną laimėjimo eilutę išmokamas laimėjimas tik už vieną kombinaciją. Jei laimėjimo kombinacijų yra 

daugiau nei viena, išmokama tik už aukščiausią kombinaciją 
 
„Scatter“ simbolis 

 
„Ball“ („Kamuolys“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
„Scatter“ simbolio taisyklės: 

• Jei atsiranda ant dviejų ar daugiau būgnų, jie užbaigia laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
• Negali būti pakeistas „Wild“ simboliu. 
• „Scatter“ laimėjimas priklauso nuo bendro statymo. 
• „Scatter“ laimėjimai yra pridedami prie įprasto laimėjimo. Jeigu jūs išlošėte įprastą ir „Scatter“ laimėjimą, 

gausite abu laimėjimus. Tam, kad laimėtų, „Scatter“ simbolis neprivalo būti laimėjimo eilutėje. 
• Išsukus tris ar daugiau „Ball“ („Kamuolys“) simbolių, aktyvinasi nemokamų sukimų premijos žaidimas. Galite 

laimėti iki 15 nemokamų sukimų. Visi laimėjimai dauginami iš 3. Premijos žaidimo metu galima iš naujo 
aktyvinti nemokamų sukimų premiją. Laimėtas nemokamų sukimų skaičius pridedamas prie likusių sukimų. 
Nemokamų sukimų metu negalima naudoti „Respin“ funkcijos. Premijos žaidimo metu laimėjimai surenkami 
automatiškai. „Scatter“ ir premijos laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
 
„Respin“ funkcija 
„Respin“ funkcija leidžia jums iš naujo persukti vieną būgną iš 5. 
Funkcijos taisyklės: 

• Persukti būgną galite kiekvieno sukimo pabaigoje už papildomą mokestį. Mokestis skaičiuojamas kreditais. 
• Persukimo mokestis skaičiuojamas atskirai kiekvienam būgnui. 
• Persukimo mokestis nenurodo laimėjimo galimybės. 
• Pakeitus monetos vertę taip pat keičiasi persukimo mokestis. Taigi, jei po sukimo bus pakeista monetos vertė, 

funkcija bus išjungta iki kito sukimo. 
• Būgną galite persukti neribotą kiekį kartų. 
• Laimėjimai išmokami tik už naujas laiminčias kombinacijas, atsiradusias po persukimo. 
• Ši funkcija negalima nemokamų sukimų premijos žaidimo metu. 

 
Laimėjimo pasiekimų funkcija 
Lošimo pasiekimų funkcija, paryškindama laimėtų simbolių kombinacijas, leidžia stebėti laimėjimų būseną. 
Taisyklės: 

• Išsukus visas konkretaus simbolio kombinacijas, žaidimas informuoja apie tai ir šis pasiekimas paryškinamas 
laimėjimo lentelėje. 

• Pasiekimai išsaugomi net išėjus iš žaidimo. 
• Pasiekimai įrašomi įprasto žaidimo metu. 
• Toliau nurodyti atvejai nesiskaito kaip pasiekimai: 
o Laimėjimo kombinacija užbaigta „Wild“ simboliu. 
o Laimimas nemokamų sukimų premijos žaidimas. 

 
Kaip žaisti 
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Žaidimo tikslas yra išsukti būgnus taip, kad išsukti simboliai laimėjimo eilutėse sudarytų laiminčią kombinaciją. 
Laimėjimas priklauso nuo laimėjimo kombinacijos. 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Spustelėkite langelį „Bet“ (Statymas). 
• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Coin Size“ (Monetos vertė) (+) arba (-). 
• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Coins“ (Monetos) (+) arba (-). 
• Norėdami atlikti didžiausią galima statymą, spustelėkite „Max Bet“ (Maks. statymas). 

2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). 
• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas. 
• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 

 
218. Ištrūkimas („Break Away“) 

 
„Break away“ – tai penkių būgnų, 243 laiminčių eilučių ir 500 monetų žaidimo automatas. 
 
Paprasti simboliai 
Paprasti simboliai yra visi ant būgnų pavaizduoti simboliai, neturintys premijos funkcijos, tačiau sudarantys 
paprastas laimėjimo kombinacijos laimėjimo eilutėse. Paprastų simbolių taisyklės: paprasti laimėjimai 
priklauso nuo statymo už vieną laimėjimo eilutę. Laiminčios kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, 
simboliai turi eiti vienas po kito, pirmame būgne turi būti bent vienas laiminčios kombinacijos simbolis, 
priešingu atveju laimėjimo nėra. Laimėjimai priklauso nuo pastatytų monetų skaičiaus. Kiekvieno sukimo metu 
pasirinktas kiekis automatiškai dauginamas iš atitinkamo daugiklio. 
 
„Wild“ simbolis 

 
„Break away“ („Ištrūkimas“) simbolis yra „Wild“ simbolis. 
„Wild“ simbolio taisyklės: 

• Šis simbolis nepakeičia „Scatter“ simbolio. 
• Simbolis sukuria „Wild“ simbolio stulpelį. 
• 1 ir 2 būgnai neturi „Wild“ simbolio. 
• 3 būgnas turi 18 simbolių stulpelį. 
• 4 būgnas turi 25 simbolių stulpelį. 
• 5 būgnas turi 3 simbolių stulpelį. 
• Šis simbolis nesukuria atskiros laimėjimo kombinacijos. 

 
„Scatter“ simbolis 

 
„Puck“ („Ritulys“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
„Scatter“ simbolio taisyklės: 

• Jei atsiranda ant trijų ar daugiau būgnų, jie sudaro laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
• Negali būti pakeistas „Wild“ simboliu. 
• „Scatter“ laimėjimas skaičiuojamas dauginant „Scatter“ simbolio kombinacijos išmoką iš bendro statymo. 
• „Scatter“ laimėjimas priklauso nuo bendro statymo. 
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• „Scatter“ laimėjimai yra pridedami prie įprasto laimėjimo. 
• Išsukus tris ar daugiau „Puck“(„Ritulys“) simbolių, aktyvinasi nemokamų sukimų premijos žaidimas. Galite 

laimėti iki 25 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu galioja „Rolling Reels™“. Premijos žaidimą 
aktyvinusių simbolių skaičius nurodo nemokamų sukimų skaičių. Nemokamų sukimų metu kiekvienam 
sukimui suteikiamas daugiklis (1x, 2x, 3x, 4x, 5x ir 10x). Jo vertė didėja po kiekvieno sukimo. Jei neišsukama 
jokia laiminti kombinacija, daugiklis grįžta į 1x. Premijos žaidimo metu negalima iš naujo aktyvinti nemokamų 
sukimų premijos. Premijos žaidimo metu laimėjimai surenkami automatiškai. „Scatter“ ir premijos laimėjimai 
pridedami prie bendro laimėjimo. 
 
„Rolling Reels™“ funkcija 
Laimėjimas žaidime aktyvina „Rolling Reels™“ funkciją. Laiminti simbolių kombinacija po išmokos 
pašalinama iš būgnų, o likusias laisvas vietas užpildo kiti simboliai. Jei po šio veiksmo atsiranda laiminti 
simbolių kombinacija, laimėjimas išmokamas dar kartą. Šis procesas kartojasi ir didina laimėjimo galimybes be 
papildomo statymo. Ši funkcija veikia nemokamų sukimų premijos žaidimo metu. 
Nemokamų sukimų metu kiekvienam sukimui suteikiamas daugiklis (1x, 2x, 3x, 4x, 5x ir 10x). Jo vertė didėja 
po kiekvieno sukimo. Jei neišsukama jokia laiminti kombinacija, daugiklis grįžta į 1x. 
 
Kaip žaisti 
Žaidimo tikslas yra išsukti būgnus taip, kad išsukti simboliai laimėjimo eilutėse sudarytų laiminčią kombinaciją. 
Laimėjimas priklauso nuo laimėjimo kombinacijos. 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Spustelėkite langelį „Bet“ (Statymas). 
• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Coin Size“ (Monetos vertė) (+) arba (-). 
• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Coins“ (Monetos) (+) arba (-). 
• Norėdami atlikti didžiausią galima statymą, spustelėkite „Max Bet“ (Maks. statymas). 

2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). 
• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas. 
• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 

 
219. Apiplėšk banką dar („Break da Bank Again“) 

 
„Break da Bank Again“ – tai penkių būgnų, 9 laiminčių eilučių ir 90 monetų žaidimo automatas. 
 
Paprasti simboliai 
Paprasti simboliai yra visi ant būgnų pavaizduoti simboliai, neturintys premijos funkcijos, tačiau sudarantys 
paprastas laimėjimo kombinacijas laimėjimo eilutėse. Paprastų simbolių taisyklės: paprasti laimėjimai 
priklauso nuo statymo už vieną laimėjimo eilutę. Laiminčios kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, 
simboliai turi eiti vienas po kito, pirmame būgne turi būti bent vienas laiminčios kombinacijos simbolis, 
priešingu atveju laimėjimo nėra. Laimėjimai priklauso nuo pastatytų monetų skaičiaus. 
 
„Wild“ ir daugiklio simbolis 

 
„Break da Bank Again“ („Apiplėšk banką dar“) simbolis yra „Wild“ ir daugiklio simbolis. 
„Wild“ ir daugiklio simbolio taisyklės: 

• Kaip „Wild“ simbolis, 5 kartus padidina bet kurios užbaigtos kombinacijos išmoką. 
• Išsukus kelis simbolius vienoje eilutėje nesukuria atskiros laimėjimo kombinacijos. 
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• Šis simbolis nepakeičia „Scatter“ simbolio. 
 
„Scatter“ simbolis 

 
„Safe“ („Seifas“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
„Scatter“ simbolio taisyklės: 

• Jei atsiranda ant dviejų ar daugiau būgnų, jie sudaro laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
• Negali būti pakeistas „Wild“ simboliu. 
• „Scatter“ laimėjimas priklauso nuo bendro statymo. 
• „Scatter“ laimėjimas skaičiuojamas dauginant „Scatter“ simbolio kombinacijos išmoką iš bendro statymo. 
• Išsukus tris ar daugiau „Safe“ („Seifas“) simbolių, aktyvinasi nemokamų sukimų premijos žaidimas. Galite 

laimėti iki 25 nemokamų sukimų. Visi laimėjimai dauginami iš 5. Premijos žaidimą aktyvinusių simbolių 
skaičius nurodo nemokamų sukimų skaičių. Premijos žaidimo metu negalima iš naujo aktyvinti nemokamų 
sukimų premijos. Už kiekvieną išsuktą „Safe“ („Seifas“) simbolį gaunate papildomą nemokamą sukimą, kuris 
pridedamas prie likusio nemokamų sukimų skaičiaus. Išsukus „Break da Bank Again“ („Apiplėšk banką dar“) 
simbolį, kuris užbaigia laiminčią kombinaciją, laimėjimui taikomas 25x daugiklis. 
 
Lošimo funkcija 
Lošimo funkciją aktyvuoja bet kuris laimėjimas. Teisingai atspėjus kortos spalvą laimėjimas dvigubėja. 
Teisingai atspėjus kortos rūšį, laimėjimas padidėja keturiskart. Lošimo funkciją galite naudoti, kol 
neišnaudosite lošimo limito. Laimėjimai surenkami automatiškai. 
 
Kaip žaisti 
Statykite ir žaiskite. Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Coin Size“ (Monetos vertė) (+) arba (-). 
• Norėdami pasirinkti laiminčių eilučių kiekį, spustelėkite „Select Lines“ (Pasirinkti eilutes). 
• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Select Coins“ (Pasirinkti monetas). 
• Norėdami atlikti didžiausią galima statymą, spustelėkite „Bet Max“ (Maks. statymas). 

2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). 
• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas. 
• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 

 
220. Auksinė Juodojo Džeko klasika – aukšti statymai („Classic Blackjack Gold - High Limit“) 

 
Auksinė Juodojo Džeko klasika žaidžiama su viena standartine 52 kortų kalade, kuri sumaišoma prieš 
kiekvieną naują žaidimą. 
Šiame žaidime: 

• galima išskaidyti dvi tos pačios vertės kortas, 
• galima dvigubinti pirmas dvi kortas, jei turite kietą ranką ir kortų vertė yra 9, 10 arba 11, 
• po išskaidymo dvigubinti nebegalima, 
• yra apsidraudimo funkcija, 
• nėra pasidavimo funkcijos, 
• krupjė lieka prie visų 17. 

 
Išmokos 
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Žemiau nurodytos išmokos už kiekvieną rankos kombinaciją. 
 

Rankos kombinacija Išmokėjimas 

Juodasis Džekas 3:2 

Standartinis laimėjimas 1:1 

Apsidraudimo laimėjimas 2:1 

 
Žaidimo taisyklės 
Bendrosios taisyklės: 

1. Krupjė padalina vieną atverstą kortą. 
2. Juodasis Džekas yra aukščiausia kombinacija, kuri automatiškai laimi. 
3. Juodojo Džeko kombinacijos negalima viršyti, geriausiu rezultatu gali būti tik lygiosios. 
4. Visų kortų su paveiksliukais vertė yra 10. 
5. Tūzų vertė gali būti 1 arba 11. 
6. Žaidėjas ir krupjė gali ištraukti daugiausiai 9 papildomas kortas ir turėti rankoje iki 11 kortų, jei bendra jų vertė 

neviršija 21 taško. 
7. Jei ištraukus 11 kortų neviršijama 21 taško riba, automatiškai lieka esami taškai. 
8. Krupjė visada lieka prie 17. 
9. Įvykus gedimui, visi žaidimai ir laimėjimai anuliuojami. 

 
Statymai ir išmokos: 

1. Jei krupjė kortų vertė viršija 21, o jūsų kortų vertė yra 21 arba mažiau, krupjė ranka sudega, o žaidėjo ranka 
automatiškai laimi. 

2. Jei pirmos žaidėjos kortos yra du tūzai ir jis gauna 10, tokia kombinacija laikoma Juoduoju Džeku, žaidėjo 
ranka automatiškai laimi. 

3. Įprastame statyme Juodojo Džeko laimėjimo koeficientas yra 3:2. 
4. Jei krupjė ir žaidėjas surinko Juodojo Džeko kombinaciją, paskelbiamos lygiosios. Statymo suma grįžta 

žaidėjui. 
5. Jei krupjė ir žaidėjas surinko vienodai taškų, paskelbiamos lygiosios. Statymo suma grįžta žaidėjui. 

 
Išskaidymas: 

1. Žaidėjas gali išskaidyti dvi tos pačios vertės kortas. 
2. Išskaidytas statymas yra lygus pirminiam statymui. 
3. Jei žaidėjas išskaidys du tūzus ir tada ištrauks 10 taškų vertės kortą, bendra vertė bus 21, bet tai nebus Juodasis 

Džekas. Ši taisyklė taip pat taikoma išskaidymui. 
4. Vieno žaidimo metu galima atlikti tik vieną išskaidymą į dvi rankas. 

 
Dvigubinimas: 

1. Dvigubinimo statymas yra lygus pirminiam statymui. 
2. Jei turite kietą ranką, kurios vertė yra 9, 10 arba 11, galite dvigubinti pirmas dvi kortas. 
3. Po išskaidymo dvigubinti nebegalima 
4. Dvigubinant žaidėjui padalinama viena kortą ir ranka automatiškai lieka. 

 
Apsidraudimas: 

1. Žaidėjas gali apsidrausti. 
2. Apsidraudimo statymas yra lygus pusei pirminio statymo. 
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3. Apsidraudimo statymo laimėjimai ar pralaimėjimai yra nepriklausomi nuo pirminio statymo. 
4. Apsidraudimas skirtas tik pirminei rankai. Jis nepadengia antros rankos išskaidymo ar dvigubinimo atveju. 
5. Jei krupjė nesurenka Juodojo Džeko, apsidraudimo statymas nuimamas nuo stalo. Apsidraudimo statymo kaina 

atimama iš balanso ir žaidimas tęsiasi. 
6. Jei krupjė surenka Juodąjį Džeką, apsidraudimo statymo išmoka yra 2:1. 

 
Žaidimo procesas 
Žaidimo tikslas – laimėti prieš krupjė ranką surinkus aukštesnės vertės ranką, bet neviršijant 21, arba kai krupjė 
ranka sudega. Norėdami žaisti, spustelėkite statymo skritulį, kad pasirinktumėte norimą statymo sumą, išreikštą 
žetonais. Žetonus su kitomis vertėmis galite peržiūrėti spustelėję rodykles. 
 
1. Atlikite statymą. Kaip? 

• spustelėkite statymo skritulį, kad pasirinktumėte norimą statymo sumą, išreikštą žetonais. 
• norėdami padidinti statymą, spustelėkite statymą, kurį norite padidinti. Didinant statymą didėja žetonų krūvelė. 
• norėdami sumažinti arba pašalinti statymą, dešiniu pelės klavišu spustelėkite statymą. Mažinant statymą mažėja 

žetonų krūvelė. Sumažinti statymą taip pat galite laikydami nuspaudę mygtuką „Shift“ ir spustelėję statymą. 
• Kitos statymo parinktys: 

 

„Rebet“ („Pakartoti statymą“) 
Norėdami pastatyti tą patį žetonų kiekį, spustelėkite mygtuką 
„Rebet“ (Pakartoti statymą). Ant stalo padedami žetonai. 

 

„Clear Bets“ („Pašalinti statymus“) 
Norėdami pašalinti visus statymus nuo stalo, spustelėkite mygtuką 
„Clear Bets“ („Pašalinti statymus“). Statymai pašalinami nuo stalo. 

2. Spustelėkite „Deal“ („Dalinti“). 

 

Jums padalinamos dvi kortos. Krupjė padalinama viena atversta korta. 
Spartusis klavišas = „Enter“. 

3. Priklausomai nuo padalintų kortų, jūs galite: 
• Numesti 

 

Jei rankos vertė yra mažesnė nei 21 ir norite dar vienos kortos, 
spustelėkite „Hit“ („Numesti“). Krupje padalina papildomą kortą iš 
kaladės. Spartusis klavišas = „H“. 

• Atsisakyti 

 

Jei manote, kad turite pakankamai kortų, kad nugalėti krupjė, 
spustelėkite „Stand“ („Atsisakyti“). Krupjė nebedalins jums daugiau 
kortų. Spartusis klavišas = „S“. 

• Išskaidyti 

 

Jei gavę dvi tos pačios vertės kortas norite išskaidyti esamą ranką į dvi 
ir atlikti statymą, kurio vertė yra lygi pirminiai statymui, spustelėkite 
„Split“ („Išskaidyti“). Krupjė padalina dar po vieną kortą kiekvienai 
rankai. Vieno žaidimo metu šia funkcija galite pasinaudoti tik kartą. 
Išskaidyti galite iki kol krupjė nepadalino sau kortų. Spartusis klavišas 
= „P“. 

• Dvigubinti 

 

Jei manote, kad ištraukus kitą kortą nugalėsite krupjė, spustelėkite 
„Double“ („Dvigubinti“), kad atliktumėte papildomą statymą. 
Gaunate paskutinę kortą. Dvigubinti galite tik turėdami kietą ranką, 
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kurios kortų vertė yra 9, 10 arba 11. Spartusis klavišas = „D“. 

• Apsidrausti 

 

Jei krupjė pirmoji korta yra tūzas, spustelėkite „Yes“ („Taip“), kad 
apdraustumėte statymą su puse pirminio statymo. Tokiu būdu jūs 
apsidraudžiate nuo Juodojo Džeko kombinacijos pas krupjė. Spartusis 
klavišas = „Y“. 

• Neapsidrausti 

 

Jei krupjė pirmoji korta yra tūzas ir jums buvo pasiūlytas 
apsidraudimas, spustelėkite „No“ („Ne“), kad atsisakytumėte. 
Spartusis klavišas = „N“. 

4. Krupjė išdalina savo kortas. 
5. Palyginamos jūsų ir krupjė kortos. 

• Jeigu lygiosios, sumos išsidalinamos pagal žaidimo taisykles. 
• Jei jūsų ranka geresnė už krupjė, laimite. 
• Jei krupjė ranka geresnė už jūsų, žaidimas baigtas ir galite žaisti dar kartą. 

 
221. Šaunusis vilkas („Cool Wolf“) 

 
„Cool Wolf“ – tai penkių būgnų, 243 laiminčių eilučių ir 500 monetų žaidimo automatas. 
 
Žaidimo taisyklės 
Bendrosios taisyklės: 

1. 243 laiminčios eilutės pažymėtos kaip numatytoji parinktis. 
2. Sukimui taikomas statymo 50x daugiklis. 
3. Už vieną sukimą galite pastatyti iki 10 monetų. 
4. Įvykus gedimui, visi žaidimai ir laimėjimai anuliuojami. 

 
„Wild“ simbolis 

 
1. „Cool Wolf“ („Šaunusis vilkas“) simbolis yra „Wild“ simbolis. 
2. Nepakeičia „Scatter“ simbolio. 
3. Sukuria „Wild“ simbolio stulpelį. 
• 1 ir 2 būgnai neturi „Wild“ simbolio. 
• 3 būgnas turi 18 simbolių stulpelį. 
• 4 būgnas turi 25 simbolių stulpelį. 
• 5 būgnas turi 3 simbolių stulpelį. 
4. Išsukus kelis simbolius vienoje eilutėje nesukuria atskiros laimėjimo kombinacijos. 
5. Už kiekvieną laiminčią eilutę išmokamas laimėjimas. Jei yra daugiau nei viena laiminti eilutė, išmokama už 

kiekvieną kombinaciją. Jei yra daugiau nei viena to paties simbolio laiminti kombinacija, išmokama tik už 
aukščiausios vertės kombinaciją. 
 
„Scatter“ simbolis 
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1. „Scatter Tickets“ („Išsisklaidę bilietai“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
2. Jei atsiranda ant trijų ar daugiau būgnų, jie sudaro laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
3. Negali būti pakeistas „Wild“ simboliu. 
4. „Scatter“ laimėjimai yra pridedami prie įprasto laimėjimo. Jeigu jūs išlošėte įprastą ir „Scatter“ laimėjimą, 

gausite abu laimėjimus. Tam, kad laimėtų, „Scatter“ simbolis neprivalo būti laimėjimo eilutėje. 
5. Išsukus tris ar daugiau „Scatter Tickets“(„Išsisklaidę bilietai“) simbolių, aktyvinasi nemokamų sukimų 

premijos žaidimas. Galite laimėti iki 25 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu galioja „Rolling 
Reels™“. Premijos žaidimą aktyvinusių simbolių skaičius nurodo nemokamų sukimų skaičių. Nemokamų 
sukimų metu kiekvienam sukimui suteikiamas daugiklis (1x, 2x, 3x, 4x, 5x ir 10x). Jo vertė didėja po kiekvieno 
sukimo. Jei neišsukama jokia laiminti kombinacija, daugiklis grįžta į x1. Premijos žaidimo metu galima iš 
naujo aktyvinti nemokamų sukimų premiją. Premijos žaidimo metu laimėjimai surenkami automatiškai. 
„Scatter“ ir premijos laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
 
„Rolling Reels™“ funkcija 
Laimėjimas žaidime aktyvina „Rolling Reels™“ funkciją. Laiminti simbolių kombinacija po išmokos 
pašalinama iš būgnų, o likusias laisvas vietas užpildo kiti simboliai. Jei po šio veiksmo atsiranda laiminti 
simbolių kombinacija, laimėjimas išmokamas dar kartą. Šis procesas kartojasi ir didina laimėjimo galimybes be 
papildomo statymo. Ši funkcija veikia nemokamų sukimų premijos žaidimo metu. 
Nemokamų sukimų metu kiekvienam sukimui suteikiamas daugiklis (1x, 2x, 3x, 4x, 5x ir 10x). Jo vertė didėja 
po kiekvieno sukimo. Jei neišsukama jokia laiminti kombinacija, daugiklis grįžta į 1x. 
 
„Howling Wild“ funkcija 

1. „Howling Wild“ funkcija aktyvinasi atsitiktinai. 
2. Atsitiktinis būgnas pakeičiamas į „Wild“ būgną. Pasikeisti gali tik 2, 3 ir 4 būgnai. 
3. Šios funkcijos metu neveikia „Rolling Reels™“ funkcija. 
4. Ši funkcija neveikia nemokamų sukimo premijos žaidimo metu. 

 
Kaip žaisti 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Spustelėkite langelį „Bet“ (Statymas). 
• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Coin Size“ (Monetos vertė) rodykles, kad 

padidintumėte arba sumažintumėte monetos vertę. 
• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Coins“ (Monetos) rodykles, kad padidintumėte arba 

sumažintumėte statomų monetų kiekį. Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Bet“ (Statymas). 
2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). Būgnai pradeda suktis. 

• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas. Laimėjimą matysite 
langelyje „Win“ (Laimėjimas). 

• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 
 

222. Kriketo žvaigždė („Cricket Star“) 
 
„Cricket Star“ – tai penkių būgnų, 243 laiminčių eilučių ir 500 monetų žaidimo automatas. 
 
Žaidimo taisyklės 
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Bendrosios taisyklės: 
1. 243 laiminčios eilutės pažymėtos kaip numatytoji parinktis. 
2. Įvykus gedimui, visi žaidimai ir laimėjimai anuliuojami. 

 
„Wild“ simbolis 

 
1. „Cricket Star“ („Kriketo žvaigždė“) simbolis yra „Wild“ simbolis. 
2. Nepakeičia „Scatter“ simbolio. 
3. Sukuria „Wild“ simbolio stulpelį. 
• 1 ir 2 būgnai neturi „Wild“ simbolio. 
• 3 būgnas turi 18 simbolių stulpelį. 
• 4 būgnas turi 25 simbolių stulpelį. 
• 5 būgnas turi 3 simbolių stulpelį. 
4. Išsukus kelis simbolius vienoje eilutėje nesukuria atskiros laimėjimo kombinacijos. 
5. Laimėjimai išmokami tik už aukščiausios vertės kombinaciją. 

 
„Scatter“ simbolis 

 
1. „Ball“ („Kamuolys“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
2. Jei atsiranda ant trijų ar daugiau būgnų, jie sudaro laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
3. Negali būti pakeistas „Wild“ simboliu. 
4. „Scatter“ laimėjimai yra pridedami prie įprasto laimėjimo. Jeigu jūs išlošėte įprastą ir „Scatter“ laimėjimą, 

gausite abu laimėjimus. Tam, kad laimėtų, „Scatter“ simbolis neprivalo būti laimėjimo eilutėje. 
5. Išsukus tris ar daugiau „Ball“ („Kamuolys“) simbolių, aktyvinasi nemokamų sukimų premijos žaidimas. Galite 

laimėti iki 25 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu galioja „Rolling Reels™“. Premijos žaidimą 
aktyvinusių simbolių skaičius nurodo nemokamų sukimų skaičių. Nemokamų sukimų metu kiekvienam 
sukimui suteikiamas daugiklis (1x, 2x, 3x, 4x, 5x ir 10x). Jo vertė didėja po kiekvieno sukimo. Jei neišsukama 
jokia laiminti kombinacija, daugiklis grįžta į x1. Premijos žaidimo metu galima iš naujo aktyvinti nemokamų 
sukimų premiją. Premijos žaidimo metu laimėjimai surenkami automatiškai. „Scatter“ ir premijos laimėjimai 
pridedami prie bendro laimėjimo. 
 
„Rolling Reels™“ funkcija 
Laimėjimas žaidime aktyvina „Rolling Reels™“ funkciją. Laiminti simbolių kombinacija po išmokos 
pašalinama iš būgnų, o likusias laisvas vietas užpildo kiti simboliai. Jei po šio veiksmo atsiranda laiminti 
simbolių kombinacija, laimėjimas išmokamas dar kartą. Šis procesas kartojasi ir didina laimėjimo galimybes be 
papildomo statymo. Ši funkcija veikia nemokamų sukimų premijos žaidimo metu. 
Nemokamų sukimų metu kiekvienam sukimui suteikiamas daugiklis (1x, 2x, 3x, 4x, 5x ir 10x). Jo vertė didėja 
po kiekvieno sukimo. Jei neišsukama jokia laiminti kombinacija, daugiklis grįžta į 1x. 
 
„Wild Wicket“ funkcija 

1. „Wild Wicket“ funkcija aktyvinasi atsitiktinai. 
2. Atsitiktinis būgnas pakeičiamas į „Wild“ būgną. Pasikeisti gali tik 2, 3 ir 4 būgnai. 
3. Šios funkcijos metu neveikia „Rolling Reels™“ funkcija. 
4. Premijos žaidimo metu laimėjimai surenkami automatiškai. 
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5. „Scatter“ ir premijos laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
 
Kaip žaisti 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Spustelėkite langelį „Bet“ (Statymas). 
• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Coin Size“ (Monetos vertė) rodykles, kad 

padidintumėte arba sumažintumėte monetos vertę. 
• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Coins“ (Monetos) rodykles, kad padidintumėte arba 

sumažintumėte statomų monetų kiekį. Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Bet“ (Statymas). 
2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). Būgnai pradeda suktis. 

• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas. Laimėjimą matysite 
langelyje „Win“ (Laimėjimas). 

• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 
 

223. Drakono šokis („Dragon Dance“) 
 
„Dragon Dance“ – tai penkių būgnų, 243 laiminčių eilučių ir 250 monetų žaidimo automatas. 
 
Paprasti simboliai 
Paprasti simboliai yra visi ant būgnų pavaizduoti simboliai, neturintys premijos funkcijos, tačiau sudarantys 
paprastas laimėjimo kombinacijos laimėjimo eilutėse. Paprastų simbolių taisyklės: paprasti laimėjimai 
priklauso nuo statymo už vieną laimėjimo eilutę. Laiminčios kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, 
simboliai turi eiti vienas po kito, pirmame būgne turi būti bent vienas laiminčios kombinacijos simbolis, 
priešingu atveju laimėjimo nėra. Laimėjimai priklauso nuo pastatytų monetų skaičiaus. Kiekvieno sukimo metu 
pasirinktas kiekis automatiškai dauginamas iš atitinkamo daugiklio. 
 
„Wild“ simbolis 

 
„Dragon Dance“ („Drakono šokis“) simbolis yra „Wild“ simbolis. 
Wild“ simbolio pakeitimo taisyklės: 

• Šis simbolis atsiranda tik 2 ir 4 būgne. 
• Nepakeičia „Scatter“ simbolio. 
• Šis simbolis nesudaro atskiros laimėjimo kombinacijos. 
• Už vieną laimėjimo eilutę išmokamas laimėjimas tik už vieną kombinaciją. Jei laimėjimo kombinacijų yra 

daugiau nei viena, išmokama tik už aukščiausią kombinaciją 
 
„Scatter“ simbolis 

 
„Firecracker“ („Fejerverkas“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
„Scatter“ simbolio taisyklės: 

• Jei atsiranda ant dviejų ar daugiau būgnų, jie užbaigia laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
• Negali būti pakeistas „Wild“ simboliu. 
• „Scatter“ laimėjimas priklauso nuo bendro statymo. 
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• „Scatter“ laimėjimai yra pridedami prie įprasto laimėjimo. Jeigu jūs išlošėte įprastą ir „Scatter“ laimėjimą, 
gausite abu laimėjimus. Tam, kad laimėtų, „Scatter“ simbolis neprivalo būti laimėjimo eilutėje. 

• Išsukus tris ar daugiau „Firecracker“ („Fejerverkas“) simbolių, aktyvinasi nemokamų sukimų premijos 
žaidimas. Galite laimėti iki 15 nemokamų sukimų. Visi laimėjimai dauginami iš 3. Premijos žaidimo metu 
galima iš naujo aktyvinti nemokamų sukimų premiją. Jei nemokamų sukimų premijos žaidimo metu išsukami 
trys ar daugiau „Firecracker“ („Fejerverkas“) simbolių, prie likusių nemokamų sukimų pridedami dar trys. 
Nemokamų sukimų metu negalima naudoti „Respin“ funkcijos. Premijos žaidimo metu laimėjimai surenkami 
automatiškai. „Scatter“ ir premijos laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
 
„Respin“ funkcija 
„Respin“ funkcija leidžia jums iš naujo persukti vieną būgną iš 5. 
Funkcijos taisyklės: 

• Persukti būgną galite kiekvieno sukimo pabaigoje už papildomą mokestį. Mokestis skaičiuojamas kreditais. 
• Persukimo mokestis skaičiuojamas atskirai kiekvienam būgnui. 
• Persukimo mokestis nenurodo laimėjimo galimybės. 
• Pakeitus monetos vertę taip pat keičiasi persukimo mokestis. Taigi, jei po sukimo pakeisti monetos vertę, 

funkcija bus išjungta iki kito sukimo. 
• Būgną galite persukti neribotą kiekį kartų. 
• Laimėjimai išmokami tik už naujas laiminčias kombinacijas, atsiradusias po persukimo. 

 
Laimėjimo pasiekimų funkcija 
Lošimo pasiekimų funkcija, paryškindama laimėtų simbolių kombinacijas, leidžia stebėti laimėjimų būseną. 
Taisyklės: 

• Išsukus visas konkretaus simbolio kombinacijas, žaidimas informuoja apie tai ir šis pasiekimas paryškinamas 
laimėjimo lentelėje. 

• Pasiekimai išsaugomi net išėjus iš žaidimo. 
• Pasiekimai įrašomi įprasto žaidimo metu. 
• Toliau nurodyti atvejai nesiskaito kaip pasiekimai: 
o Laimėjimo kombinacija užbaigta „Wild“ simboliu. 
o Laimimas nemokamų sukimų premijos žaidimas. 

 
Kaip žaisti 
Žaidimo tikslas yra išsukti būgnus taip, kad išsukti simboliai laimėjimo eilutėse sudarytų laiminčią kombinaciją. 
Laimėjimas priklauso nuo laimėjimo kombinacijos. 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Spustelėkite langelį „Bet“ (Statymas). 
• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Coin Size“ (Monetos vertė) (+) arba (-). 
• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Coins“ (Monetos) (+) arba (-). 
• Norėdami atlikti didžiausią galima statymą, spustelėkite „Max Bet“ (Maks. statymas). 

2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). 
• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas. 
• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 

 
224. Auksinis Europietiškas Juodasis Džekas („European Blackjack Gold“) 

 
Auksinis Europietiškas Juodasis Džekas žaidžiamas su viena standartine 52 kortų kalade, kuri sumaišoma prieš 
kiekvieną naują žaidimą. 
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Šiame žaidime: 
• galima išskaidyti dvi tos pačios vertės kortas, 
• galima dvigubinti pirmas dvi kortas, jei turite kietą ranką ir kortų vertė yra 9, 10 arba 11, 
• po išskaidymo dvigubinti nebegalima, 
• yra apsidraudimo funkcija, 
• nėra pasidavimo funkcijos, 
• krupjė lieka prie visų 17. 

 
Išmokos 
Žemiau nurodytos išmokos už kiekvieną rankos kombinaciją. 
 

Rankos kombinacija Išmokėjimas 

Juodasis Džekas 3:2 

Standartinis laimėjimas 1:1 

Apsidraudimo laimėjimas 2:1 

 
Žaidimo taisyklės 
Bendrosios taisyklės: 

1. Krupjė padalina vieną atverstą kortą. 
2. Juodasis Džekas yra aukščiausia kombinacija, kuri automatiškai laimi. 
3. Juodojo Džeko kombinacijos negalima viršyti, geriausiu rezultatu gali būti tik lygiosios. 
4. Visų kortų su paveiksliukais vertė yra 10. 
5. Tūzų vertė gali būti 1 arba 11. 
6. Žaidėjas ir krupjė gali ištraukti daugiausiai 9 papildomas kortas ir turėti rankoje iki 11 kortų, jei bendra jų vertė 

neviršija 21 taško. 
7. Jei ištraukus 11 kortų neviršijama 21 taško riba, automatiškai lieka esami taškai. 
8. Krupjė visada lieka prie 17. 
9. Įvykus gedimui, visi žaidimai ir laimėjimai anuliuojami. 

 
Statymai ir išmokos: 

1. Jei krupjė kortų vertė viršija 21, o jūsų kortų vertė yra 21 arba mažiau, krupjė ranka sudega, o žaidėjo ranka 
automatiškai laimi. 

2. Jei pirmos žaidėjos kortos yra du tūzai ir jis gauna 10, tokia kombinacija laikoma Juoduoju Džeku, žaidėjo 
ranka automatiškai laimi. 

3. Įprastame statyme Juodojo Džeko laimėjimo koeficientas yra 3:2. 
4. Jei krupjė ir žaidėjas surinko Juodojo Džeko kombinaciją, paskelbiamos lygiosios. Statymo suma grįžta 

žaidėjui. 
5. Jei krupjė ir žaidėjas surinko vienodai taškų, paskelbiamos lygiosios. Statymo suma grįžta žaidėjui. 

 
Išskaidymas: 

1. Žaidėjas gali išskaidyti dvi tos pačios vertės kortas. 
2. Išskaidytas statymas yra lygus pirminiam statymui. 
3. Jei žaidėjas išskaidys du tūzus ir tada ištrauks 10 taškų vertės kortą, bendra vertė bus 21, bet tai nebus Juodasis 

Džekas. Ši taisyklė taip pat taikoma išskaidymui. 
4. Vieno žaidimo metu galima atlikti tik vieną išskaidymą į dvi rankas. 
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Dvigubinimas: 
1. Dvigubinimo statymas yra lygus pirminiam statymui. 
2. Jei turite kietą ranką, kurios vertė yra 9, 10 arba 11, galite dvigubinti pirmas dvi kortas. 
3. Po išskaidymo dvigubinti nebegalima 
4. Dvigubinant žaidėjui padalinama viena kortą ir ranka automatiškai lieka. 

 
Apsidraudimas: 

1. Žaidėjas gali apsidrausti. 
2. Apsidraudimo statymas yra lygus pusei pirminio statymo. 
3. Apsidraudimo statymo laimėjimai ar pralaimėjimai yra nepriklausomi nuo pirminio statymo. 
4. Apsidraudimas skirtas tik pirminei rankai. Jis nepadengia antros rankos išskaidymo ar dvigubinimo atveju. 
5. Jei krupjė nesurenka Juodojo Džeko, apsidraudimo statymas nuimamas nuo stalo. Apsidraudimo statymo kaina 

atimama iš balanso ir žaidimas tęsiasi. 
6. Jei krupjė surenka Juodąjį Džeką, apsidraudimo statymo išmoka yra 2:1. 

 
Žaidimo procesas 
Žaidimo tikslas – laimėti prieš krupjė ranką surinkus aukštesnės vertės ranką, bet neviršijant 21, arba kai krupjė 
ranka sudega. Norėdami žaisti, spustelėkite statymo skritulį, kad pasirinktumėte norimą statymo sumą, išreikštą 
žetonais. Žetonus su kitomis vertėmis galite peržiūrėti spustelėję rodykles. 
 
1. Atlikite statymą. Kaip? 

• spustelėkite statymo skritulį, kad pasirinktumėte norimą statymo sumą, išreikštą žetonais. 
• norėdami padidinti statymą, spustelėkite statymą, kurį norite padidinti. Didinant statymą didėja žetonų krūvelė. 
• norėdami sumažinti arba pašalinti statymą, dešiniu pelės klavišu spustelėkite statymą. Mažinant statymą mažėja 

žetonų krūvelė. Sumažinti statymą taip pat galite laikydami nuspaudę mygtuką „Shift“ ir spustelėję statymą. 
• Kitos statymo parinktys: 

 

„Rebet“ („Pakartoti statymą“) 
Norėdami pastatyti tą patį žetonų kiekį, spustelėkite mygtuką 
„Rebet“ („Pakartoti statymą“). Ant stalo padedami žetonai. 

 

„Clear Bets“ („Pašalinti statymus“) 
Norėdami pašalinti visus statymus nuo stalo, spustelėkite mygtuką 
„Clear Bets“ („Pašalinti statymus“). Statymai pašalinami nuo stalo. 

2. Spustelėkite „Deal“ („Dalinti“). 

 

Jums padalinamos dvi kortos. Krupjė padalinama viena atversta korta. 
Spartusis klavišas =„Enter“. 

3. Priklausomai nuo padalintų kortų, jūs galite: 
• Numesti 

 

Jei rankos vertė yra mažesnė nei 21 ir norite dar vienos kortos, 
spustelėkite „Hit“ („Numesti“). Krupje padalina papildomą kortą iš 
kaladės. Spartusis klavišas = „H“. 

• Atsisakyti 

 

Jei manote, kad turite pakankamai kortų, kad nugalėti krupjė, 
spustelėkite „Stand“ („Atsisakyti“). Krupjė nebedalins jums daugiau 
kortų. Spartusis klavišas = „S“. 

• Išskaidyti 
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Jei gavę dvi tos pačios vertės kortas norite išskaidyti esamą ranką į dvi 
ir atlikti statymą, kurio vertė yra lygi pirminiai statymui, spustelėkite 
„Split“ („Išskaidyti“). Krupjė padalina dar po vieną kortą kiekvienai 
rankai. Vieno žaidimo metu šia funkcija galite pasinaudoti tik kartą. 
Išskaidyti galite iki kol krupjė nepadalino sau kortų. Spartusis klavišas 
= „P“. 

• Dvigubinti 

 

Jei manote, kad ištraukus kitą kortą nugalėsite krupjė, spustelėkite 
„Double“ („Dvigubinti“), kad atliktumėte papildomą statymą. 
Gaunate paskutinę kortą. Dvigubinti galite tik turėdami kietą ranką, 
kurios kortų vertė yra 9, 10 arba 11. Spartusis klavišas = „D“. 

• Apsidrausti 

 

Jei krupjė pirmoji korta yra tūzas, spustelėkite „Yes“ („Taip“), kad 
apdraustumėte statymą su puse pirminio statymo. Tokiu būdu jūs 
apsidraudžiate nuo Juodojo Džeko kombinacijos pas krupjė. Spartusis 
klavišas = „Y“. 

• Neapsidrausti 

 

Jei krupjė pirmoji korta yra tūzas ir jums buvo pasiūlytas 
apsidraudimas, spustelėkite „No“ („Ne“), kad atsisakytumėte. 
Spartusis klavišas = „N“. 

4. Krupjė išdalina savo kortas. 
5. Palyginamos jūsų ir krupjė kortos. 

• Jeigu lygiosios, sumos išsidalinamos pagal žaidimo taisykles. 
• Jei jūsų ranka geresnė už krupjė, laimite. 
• Jei krupjė ranka geresnė už jūsų, žaidimas baigtas ir galite žaisti dar kartą. 

 
225. Auksinė Europietiška ruletė („European Roulette Gold“) 

 
Lošimo Auksinė Europietiška ruletė sukimo ratas sužymėtas skaičiais nuo 0 iki 36. 
Šis žaidimas: 

• paremtas standartine Europietiškojo stiliaus Rulete. 
• turi „Call“ statymus. 
• turi statymo laukelį „Kaimynai“. 
• turi „Bets Track“. 
• turi asmeniškai pritaikomą išdėstymo lauką. 

 
Išmokėjimai 
Galite atlikti skirtingų rūšių statymus. Žemiau nurodyti vidiniai ir išoriniai statymai. Kiekviena statymo rūšis 
turi maksimalų statymo limitą. 
 

• Vidiniai statymai 
Statymo rūšis Išmokėjimas 

Paprastas statymas (Straight Up bet) 35:1 

Padalinimas (Split bet) 17:1 
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Gatvė (Street bet) 11:1 

Kvadratas (Square bet) 8:1 

Linija (Line bet) 5:1 

 
• Išoriniai statymai 

Statymo rūšis Išmokėjimas 

Kolona (Column bet) 2:1 

Tuzinas (Dozen bet) 2:1 

Lyginiai/Nelyginiai (Even-Money bet) 1:1 

 
Statymas „Kaimynai“ 
Šį statymą sudaro skaičius, kuriame atliekate paprastą statymą, ir du skaičiai ant bet kurio paprasto ruletės rato 
skaičiaus. Taigi, iš viso jūs statote ant penkių skaičių. 
Statymo „Kaimynai“ numatytasis skaičius yra du. Pakeisti šį numatytąjį statymo „Kaimynai“ skaičių galite 
žaidimo parinkčių funkcijoje. 
Statymas „Kaimynai“ turi tą pačią išmokėjimo vertę, kaip ir paprastas statymas. Žetonas dedamas ant paprasto 
skaičiaus ir ant kiekvieno kaimyninio skaičiaus. Šis veiksmas lygus penkių žetonų statymui. 
Kaip atlikti statymą  „Kaimynai“ naudojant „Bets Track“: 

1. Ant „Bets Track“ spustelėkite skaičių, kurį norite panaudoti statymui „Kaimynai“. Statymai automatiškai 
dedami ant pasirinkto skaičiaus kaimyninių skaičių. 
 
„Call“ statymai 
„Call“ statymai yra grupiniai statymai, atliekami tuo pačiu metu. Norėdami atlikti grupinį statymą: 

1. Spustelėję „Expert“ („Ekspertas“) nustatykite žaidimą į Eksperto režimą („Expert Mode“). 
2. Spustelėkite „Call Bets“. 
3. Pasirinkite norimą statymą. Statymai automatiškai patenka ant ruletės stalo. 

 
Kaip atlikti „Call“ statymą naudojant „Bets Track“: 

1. Ant „Bets Track“ spustelėkite reikiamus „Call“ statymus. 
 
„Bets Track“ 
„Bets Track“ leidžia atlikti grupinius statymus. Galite atlikti: 

• Statymus „Kaimynai“ 
Statymas „Kaimynai“ dedamas ant paprastojo statymo skaičiaus kaimyninių skaičių. Kaimyniniai statymai 
ant ruletės rato nurodomi skaičiais. 
• „Call“ statymai 
„Call“ statymai yra grupiniai statymai, atliekami tuo pačiu metu.  
 

226. Futbolo žvaigždė („Football Star“) 
 
„Football Star“ – tai penkių būgnų, 243 laiminčių eilučių ir 500 monetų žaidimo automatas. 
 
Žaidimo taisyklės 
Bendrosios taisyklės: 

1. 243 laiminčios eilutės pažymėtos kaip numatytoji parinktis. 
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2. Sukimui taikomas statymo 50x daugiklis. 
3. Už vieną sukimą galite pastatyti iki 10 monetų. 
4. Įvykus gedimui, visi žaidimai ir laimėjimai anuliuojami. 

 
„Wild“ simbolis 

 
1. „Football Star“ („Futbolo žvaigždė“) simbolis yra „Wild“ simbolis. 
2. Nepakeičia „Scatter“ simbolio. 
3. Sukuria „Wild“ simbolio stulpelį. 
• 1 ir 2 būgnai neturi „Wild“ simbolio. 
• 3 būgnas turi 18 simbolių stulpelį. 
• 4 būgnas turi 25 simbolių stulpelį. 
• 5 būgnas turi 3 simbolių stulpelį. 
4. Išsukus kelis simbolius vienoje eilutėje nesukuria atskiros laimėjimo kombinacijos. 
5. Laimėjimai išmokami tik už aukščiausią kombinaciją.. 

 
„Scatter“ simbolis 

 
1. „Football“ („Futbolo kamuolys“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
2. Jei atsiranda ant trijų ar daugiau būgnų, jie sudaro laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
3. Negali būti pakeistas „Wild“ simboliu. 
4. „Scatter“ laimėjimai yra pridedami prie įprasto laimėjimo. Jeigu jūs išlošėte įprastą ir „Scatter“ laimėjimą, 

gausite abu laimėjimus. Tam, kad laimėtų, „Scatter“ simbolis neprivalo būti laimėjimo eilutėje. 
5. Išsukus tris ar daugiau „Football“ („Futbolo kamuolys“) simbolių, aktyvinasi nemokamų sukimų premijos 

žaidimas. Galite laimėti iki 25 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu galioja „Rolling Reels™“. 
Premijos žaidimą aktyvinusių simbolių skaičius nurodo nemokamų sukimų skaičių. Nemokamų sukimų metu 
kiekvienam sukimui suteikiamas daugiklis (1x, 2x, 3x, 4x, 5x ir 10x). Jo vertė didėja po kiekvieno sukimo. Jei 
neišsukama jokia laiminti kombinacija, daugiklis grįžta į 1x. Premijos žaidimo metu galima iš naujo aktyvinti 
nemokamų sukimų premiją. Premijos žaidimo metu laimėjimai surenkami automatiškai. „Scatter“ ir premijos 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
 
„Rolling Reels™“ funkcija 
Laimėjimas žaidime aktyvina „Rolling Reels™“ funkciją. Laiminti simbolių kombinacija po išmokos 
pašalinama iš būgnų, o likusias laisvas vietas užpildo kiti simboliai. Jei po šio veiksmo atsiranda laiminti 
simbolių kombinacija, laimėjimas išmokamas dar kartą. Šis procesas kartojasi ir didina laimėjimo galimybes be 
papildomo statymo. Ši funkcija veikia nemokamų sukimų premijos žaidimo metu. 
Nemokamų sukimų metu kiekvienam sukimui suteikiamas daugiklis (1x, 2x, 3x, 4x, 5x ir 10x). Jo vertė didėja 
po kiekvieno sukimo. Jei neišsukama jokia laiminti kombinacija, daugiklis grįžta į 1x. 
 
„Striking Wild“ funkcija 

5. „Striking Wild“ funkcija aktyvinasi atsitiktinai. 
6. Atsitiktinis būgnas pakeičiamas į „Wild“ būgną. Pasikeisti gali tik 2, 3 ir 4 būgnai. 
7. Šios funkcijos metu neveikia „Rolling Reels™“ funkcija. 
8. Ši funkcija neveikia nemokamų sukimo premijos žaidimo metu. 



	

	

	

529	

 
Kaip žaisti 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Spustelėkite langelį „Bet“ (Statymas). 
• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Coin Size“ (Monetos vertė) rodykles, kad 

padidintumėte arba sumažintumėte monetos vertę. 
• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Coins“ (Monetos) rodykles, kad padidintumėte arba 

sumažintumėte statomų monetų kiekį. Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Bet“ (Statymas). 
2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). Būgnai pradeda suktis. 

• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas. Laimėjimą matysite 
langelyje „Win“ (Laimėjimas). 

• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 
 

227. Linksmosios atostogos („Happy Holidays“) 
 
„Happy Holidays“ – tai penkių būgnų, 243 laiminčių eilučių ir 300 monetų žaidimo automatas. 
 
Paprasti simboliai 
Paprasti simboliai yra visi ant būgnų pavaizduoti simboliai, neturintys premijos funkcijos, tačiau sudarantys 
paprastas laimėjimo kombinacijos laimėjimo eilutėse. Paprastų simbolių taisyklės: paprasti laimėjimai 
priklauso nuo statymo už vieną laimėjimo eilutę. Laiminčios kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, 
simboliai turi eiti vienas po kito, pirmame būgne turi būti bent vienas laiminčios kombinacijos simbolis, 
priešingu atveju laimėjimo nėra. Laimėjimai priklauso nuo pastatytų monetų skaičiaus. Kiekvieno sukimo metu 
pasirinktas kiekis automatiškai dauginamas iš atitinkamo daugiklio. 
 
„Wild“ simbolis 

 
„Happy Holidays“ („Linksmosios atostogos“) simbolis yra „Wild“ simbolis. 
Wild“ simbolio taisyklės: 

• Šis simbolis pakeičia kitus simbolius, kad užbaigtų laiminčią kombinaciją. 
• Nepakeičia „Gold Bauble“ simbolio. 
• Nemokamų sukimų premijos žaidimo metu nepakeičia „Snowman“ simbolio. 
• Šis simbolis gali sudaryti atskirą laimėjimo kombinaciją. 

 
„Scatter“ simbolis 

  
„Gold Bauble“ („Auksinis rutulys“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
„Scatter“ simbolio taisyklės: 

• Jei atsiranda ant dviejų ar daugiau būgnų, jie užbaigia laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
• Negali būti pakeistas „Wild“ simboliu. 
• „Scatter“ laimėjimas priklauso nuo bendro statymo. 
• „Scatter“ laimėjimai yra pridedami prie įprasto laimėjimo. Jeigu jūs išlošėte įprastą ir „Scatter“ laimėjimą, 

gausite abu laimėjimus. Tam, kad laimėtų, „Scatter“ simbolis neprivalo būti laimėjimo eilutėje. 
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• Išsukus tris ar daugiau „Gold Bauble“ („Auksinis rutulys“) simbolių, aktyvinasi nemokamų sukimų premijos 
žaidimas. Laimite 10 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų premijos žaidimo metu atsitiktinai aktyvinasi 
režimas „Magiški nemokami sukimai“, kuriame laimėjimai yra dažnesni. Jei išsukate simbolį 
„Snowman“ („Sniego senis“), jis pasikeičia, kad sudarytų aukščiausią galimą kombinaciją. Premijos žaidimo 
metu negalima iš naujo aktyvinti nemokamų sukimų premijos. Nemokamų sukimų metu negalima naudoti 
„Frosty“ („Šaltukas“) funkcijos. Premijos žaidimo metu laimėjimai surenkami automatiškai. „Scatter“ ir 
premijos laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 

• „Frosty“ funkcija aktyvinasi atsitiktinai įprastų sukimų metu. Išsukus „Santa“ („Kalėdų senis“), 
„Presents“ („Dovanos“), „Snowman“ („Sniego senis“), „Sledge“ („Rogės“) arba „Tree“ („Medis“) simbolius 
suteikiamas premijos laimėjimas. Premijos žaidimo metu laimėjimai surenkami automatiškai. „Scatter“ ir 
premijos laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. „Frosty“ funkcijos veikimo metu, norint aktyvinti 
nemokamų sukimų premijos žaidimą, užtenka vieno „Gold Bauble“ („Auksinis rutulys“) simbolio. 

 
Laimėjimo pasiekimų funkcija 
Lošimo pasiekimų funkcija, paryškindama laimėtų simbolių kombinacijas, leidžia stebėti laimėjimų būseną. 
Taisyklės: 

• Išsukus visas konkretaus simbolio kombinacijas, žaidimas informuoja apie tai ir šis pasiekimas paryškinamas 
laimėjimo lentelėje. 

• Pasiekimai išsaugomi net išėjus iš žaidimo. 
• Pasiekimai įrašomi įprasto žaidimo metu. 
• Toliau nurodyti atvejai nesiskaito kaip pasiekimai: 
o Laimėjimo kombinacija užbaigta „Wild“ simboliu. 
o Laimimas nemokamų sukimų premijos žaidimas. 
o „Frosty“ („Šaltukas“) funkcijos laimėjimas. 

 
Kaip žaisti 
Žaidimo tikslas yra išsukti būgnus taip, kad išsukti simboliai laimėjimo eilutėse sudarytų laiminčią kombinaciją. 
Laimėjimas priklauso nuo laimėjimo kombinacijos. 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Spustelėkite langelį „Bet“ (Statymas). 
• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Coin Size“ (Monetos vertė) (+) arba (-). 
• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Coins“ (Monetos) (+) arba (-). 
• Norėdami atlikti didžiausią galima statymą, spustelėkite „Max Bet“ (Maks. statymas). 

2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). 
• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas. 
• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 

 
228. Nemirtinga meilė („Immortal Romance“) 

 
„Immortal Romance“ – tai penkių būgnų, 243 laiminčių eilučių ir 300 monetų žaidimo automatas. 
 
Paprasti simboliai 
Paprasti simboliai yra visi ant būgnų pavaizduoti simboliai, neturintys premijos funkcijos, tačiau sudarantys 
paprastas laimėjimo kombinacijos laimėjimo eilutėse. Paprastų simbolių taisyklės: paprasti laimėjimai 
priklauso nuo statymo už vieną laimėjimo eilutę. Laiminčios kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, 
simboliai turi eiti vienas po kito, pirmame būgne turi būti bent vienas laiminčios kombinacijos simbolis, 
priešingu atveju laimėjimo nėra. Laimėjimai priklauso nuo pastatytų monetų skaičiaus. Kiekvieno sukimo metu 
pasirinktas kiekis automatiškai dauginamas iš atitinkamo daugiklio. 



	

	

	

531	

 
„Wild“ ir daugiklio simbolis 

 
„Immortal Romance“ („Nemirtinga meilė“) simbolis yra „Wild“  ir daugiklio simbolis. 
Wild“ ir daugiklio simbolio taisyklės: 

• Jei šis „Wild“ simbolis užbaigia bet kurią laiminčią kombinaciją, laimėjimas dvigubėja. 
• Nepakeičia „Scatter“ simbolio. 
• Kelių šių simbolių derinys gali sudaryti atskirą laimėjimo kombinaciją, tačiau laimėjimams netaikomas 

daugiklis. 
• Jei šis simbolis prisideda prie laimėjimo kombinacijos, jis neįsiskaičiuoja į laimėjimo pasiekimus. 

 
„Scatter“ simbolis 

  
„Scatter Knocker“ („Išsisklaidęs beldikas“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
„Scatter“ simbolio taisyklės: 

• Jei atsiranda ant dviejų ar daugiau būgnų, jie užbaigia laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
• Negali būti pakeistas „Wild“ ir daugiklio simboliu. 
• „Scatter“ laimėjimas apskaičiuojamas dauginant „Scatter“ simbolių kombinacijos išmoką iš bendro pastatytų 

monetų skaičiaus. 
• „Scatter“ laimėjimas priklauso nuo bendro statymo. 
• „Scatter“ laimėjimai yra pridedami prie įprasto laimėjimo. 
• Išsukus tris ar daugiau „Scatter Knocker“ („Išsisklaidęs beldikas“) simbolių, aktyvinasi sukimų kambario 

premijos žaidimas. Galite žaisti vieną iš keturių premijos žaidimų. Premijos žaidimas atrakinamas po penkių 
aktyvinimų iš eilės. Kiekvienas premijos žaidimas suteikia nemokamus sukimus su papildomomis premijos 
funkcijomis. Statymo suma ir laiminčios eilutės lieka tokios, kokios buvo prieš aktyvinant premijos žaidimą. 

 
Premijos žaidimai: 

• „Amber“ premijos žaidimas 
Šis premijos žaidimas visada atrakintas. Žaidėjas laimi 10 nemokamų sukimų. Visi laimėjimai 
dauginami iš 5x. Šio premijos žaidimo metu galima iš naujo aktyvinti nemokamus sukimus. 
Išsukus tris ar daugiau „Scatter Knocker“ („Išsisklaidęs beldikas“) simbolių, žaidėjas laimi 3 
papildomus nemokamus sukimus. Šie sukimai pridedami prie likusio nemokamų sukimų skaičiaus. 

• „Troy“ premijos žaidimas 
Šis premijos žaidimas atrakinamas 5 kartus aktyvinus sukimų kambario premijos žaidimą. Žaidėjas 
laimi 15 nemokamų sukimų. Bet kuris laimėjimas aktyvina „Vampire Bat“ (Šikšnosparnis 
vampyras“) premijos funkciją, kurios metus atsitiktiniai simboliai pasikeičia į „Wild“ daugiklio 
simbolį. Visi laimėjimai dauginami iš 6x. Šio premijos žaidimo metu negalima iš naujo aktyvinti 
nemokamus sukimus. 

• „Michael“ premijos žaidimas 
Šis premijos žaidimas atrakinamas 10 kartų aktyvinus sukimų kambario premijos žaidimą. Žaidėjas 
laimi 20 nemokamų sukimų. Šis žaidimas turi „Rolling Reels™“ funkciją, pagal kurią laimėjusi 
kombinacija pašalinama ir tuščiose vietose atsiranda kiti simboliai. Po kiekvieno laimėjusio sukimo 
suteikiamas daugiklis, kuris po kiekvieno laimėjimo padidėja 1 (daugiausiai iki 5x). Jei neišsukama 
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jokia laiminti kombinacija, daugiklis grįžta į 1x. Šio premijos žaidimo metu negalima iš naujo 
aktyvinti nemokamus sukimus. 

• „Sarah“ premijos žaidimas 

 
Šis premijos žaidimas atrakinamas 15 kartų aktyvinus sukimų kambario premijos žaidimą. Žaidėjas 
laimi 25 nemokamus sukimus. Jei 3 būgne išsukamas simbolis „Wild Vine“ („Laukinis vynas“), 
iki 14 paprastų simbolių yra pakeičiami į „Wild“ simbolius. „Wild Vine“ („Laukinis vynas“) 
simbolis nesuteikia jokios išmokos. Šio premijos žaidimo metu galima iš naujo aktyvinti 
nemokamus sukimus. Išsukus du, tris, keturis ar penkis „Scatter Knocker“ („Išsisklaidęs beldikas“) 
simbolius, žaidėjas laimi atitinkamai 2, 3, 4 ar 5 papildomus nemokamus sukimus. Šie sukimai 
pridedami prie likusio nemokamų sukimų skaičiaus. 

 
„Wild Desire“ („Laukinis troškimas“) premijos žaidimas 
„Wild Desire“ („Laukinis troškimas“) premijos žaidimas aktyvinasi atsitiktinai. Taisyklės: į „Wild“ būgną 
pakeičiama iki 5 būgnų, simboliai „Immortal Romance“ („Nemirtinga meilė“) ir „Scatter 
Knocker“ („Išsisklaidęs beldikas“) žaidime nedalyvauja. 

 
Laimėjimo pasiekimų funkcija 
Lošimo pasiekimų funkcija, paryškindama laimėtų simbolių kombinacijas, leidžia stebėti laimėjimų būseną. 
Taisyklės: 

• Išsukus visas konkretaus simbolio kombinacijas, žaidimas informuoja apie tai ir šis pasiekimas paryškinamas 
laimėjimo lentelėje. 

• Pasiekimai išsaugomi net išėjus iš žaidimo. 
• Pasiekimai įrašomi įprasto žaidimo metu. 
• Toliau nurodyti atvejai nesiskaito kaip pasiekimai: 
o Laimėjimo kombinacija užbaigta „Wild“ simboliu. 
o Laimimas sukimų kambario premijos žaidimas. 

 
Kaip žaisti 
Žaidimo tikslas yra išsukti būgnus taip, kad išsukti simboliai laimėjimo eilutėse sudarytų laiminčią kombinaciją. 
Laimėjimas priklauso nuo laimėjimo kombinacijos. 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Increase“ (Padidinti) (+) arba 
„Decrease“ (Sumažinti) (-). 

• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Coins“ (Monetos). 
• Norėdami atlikti didžiausią galima statymą, spustelėkite „Bet Max“ (Maks. statymas). 

2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). 
• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas langelyje 

„Win“ (Laimėjimas). 
• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 

 
229. Laimingasis Leprekonas („Lucky Leprechaun“) 

 
„Lucky Leprechaun“ – tai penkių būgnų, 243 laimėjimo eilučių ir 250 monetų žaidimo automatas, kuriame yra: 

• „Wild“ simbolis 
• du „Scatter“ simboliai 
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• „Trail O‘ Fortune“ premijos žaidimas 
• nemokamų sukimų premijos žaidimas 
• laimėjimo pasiekimų funkcija 

 
Žaidimo taisyklės 
Bendrosios taisyklės: 

1. Įvykus gedimui, visi žaidimai ir laimėjimai anuliuojami. 
 
„Wild“ simbolis: 

 
1. „Lucky Leprechaun“ („Laimingasis Leprekonas“) simbolis yra „Wild“ simbolis. 
2. Nepakeičia „Scatter“ simbolio. 
3. Sudaro „Wild“ simbolių eilutę. 
4. Keli išsukti simboliai sudaro atskirą laimėjimo kombinaciją laimėjimo eilutėje. 
5. Laimėjimas išmokamas tik už vieną laimėjimo eilutę. Jei susidarė daugiau nei viena laiminti kombinacija, 

laimėjimas išmokamas tik už aukščiausią kombinaciją. 
 
„Scatter“ simbolis: 

Moneta Aukso puodas 

  

1. „Coin“ („Moneta“) ir „Pot of Gold“ („Aukso puodas“) simboliai yra „Scatter“ simboliai. 
2. „Coin“ („Moneta“) simbolis gali atsirasti tik 5 būgne, tokiu atveju bendram laimėjimui taikomas 1x daugiklis ir 

aktyvinasi nemokamų sukimų premijos žaidimas. Jo negali pakeisti „Wild“ simbolis. 
3. „Pot of Gold“ („Aukso puodas“) simbolis nesukuria atskiros laimėjimo kombinacijos. Išsukus 3 arba daugiau 

šių simbolių aktyvinasi „Trail O‘ Fortune“ premijos žaidimas. Jo negali pakeisti „Wild“ simbolis. 
4. „Scatter“ laimėjimai priklauso nuo bendro statymo. 
5. „Scatter“ laimėjimai yra pridedami prie įprasto laimėjimo. Jeigu jūs išlošėte įprastą ir „Scatter“ laimėjimą, 

gausite abu laimėjimus. Tam, kad laimėtų, „Scatter“ simbolis neprivalo būti laimėjimo eilutėje. 
 
„Trail O‘ Fortune“ premijos žaidimas: 

1. Šis žaidimas aktyvinasi išsukus 3 arba daugiau „Pot of Gold“ („Aukso puodas“) simbolių. 
2. Galite gauti laimėjimo daugiklį iki 1000x. 
3. Pasukite ratą, kad sužinotumėte, kiek kvadratų galite pajudėti. 
4. Premijos žaidimą aktyvinusių simbolių skaičius nurodo, kiek kartų galite pasukti ratą. 
5. Kiekvienas kvadratas, ant kurio atsistojate, nurodo daugiklį, kurį galite laimėti. 
6. Jei atsistojate ant vaivorykštės tilto, pereinate tiltą tarp kvadratų. 
7. Jei atsistojate ant paslėpto smaragdo, laimite papildomą rato sukimą. 
8. Paskutinis kvadratas, ant kurio atsistojate panaudoję visus sukimus, yra laimėtas premijos daugiklis, kuris 

padauginamas iš bendros statymo sumos. 
9. „Trail O‘ Fortune“ negali būti aktyvintas nemokamų sukimų premijos žaidimo metu. 
10. Jei tuo pačiu sukimu laimite nemokamų sukimų ir „Trail O‘ Fortune“ premijos žaidimą, iš pradžių žaidžiamas 

„Trail O‘ Fortune“. 
11. „Scatter“ ir premijos laimėjimai pridedami prie paprasto laimėjimo. 
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Nemokamų sukimų premijos žaidimas: 

Moneta „Leprechaun 
Wild“ 

 

  

 

1. 5 būgne išsuktas simbolis „Moneta“ („Coin“) aktyvina nemokamų sukimų premijos žaidimą. 
2. Laimite 5 nemokamus sukimus. 
3. Visi laimėjimai dvigubėja. 
4. Premijos žaidimo metu „Leprechaun“ („Leprekonas“) simbolis tampa papildomu „Wild“ simboliu. 
5. Jei išsukamas „Green Clover“ („Žalias dobilas“), jums suteikiamas papildomas nemokamas sukimas. 
6. Jei išsukamas „Green Clover“(„Žalias dobilas“), daugiklis padidėja 1. 
7. Statymo suma ir laiminčios eilutės lieka tokios, kokios buvo prieš aktyvinant premijos žaidimą. 
8. Šio premijos žaidimo metu negalima iš naujo aktyvinti nemokamus sukimus. 
9. Jei tuo pačiu sukimu laimite nemokamų sukimų ir „Trail O‘ Fortune“ premijos žaidimą, iš pradžių žaidžiamas 

„Trail O‘ Fortune“. 
 

Kaip žaisti 
Žaidimo tikslas yra išsukti būgnus taip, kad išsukti simboliai laimėjimo eilutėse sudarytų laiminčią kombinaciją. 
Laimėjimas priklauso nuo laimėjimo kombinacijos. 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Norėdami pasirinkti bendrą statomą sumą, statymo langelyje spustelėkite „Increase“ (Padidinti) (+) arba 
„Decrease“ (Sumažinti) (-). 

• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Increase“ (Padidinti) (+) arba 
„Decrease“ (Sumažinti) (-). 

• Norėdami pasirinkti monetų kiekį, spustelėkite „Increase“ (Padidinti) (+) arba „Decrease“ (Sumažinti) (-). 
• Norėdami atlikti didžiausią galima statymą, spustelėkite „Max Bet“ (Maks. statymas). 

2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). 
• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas langelyje 

„Win“ (Laimėjimas). 
• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 

 
230. Retro būgnai – Nerealus karštis („Retro Reels - Extreme Heat“) 

 
„Retro Reel“ – tai penkių būgnų, 25 laimėjimo eilučių ir 500 monetų žaidimo automatas, kuriame yra: 

• „Scatter“ simbolis 
• nemokamų sukimų premijos žaidimas 
• „Respin“ funkcija 

 
Žaidimo taisyklės 
Bendrosios taisyklės: 

1. Už vieną laiminčią liniją galite statyti iki 25 monetų. 
2. Įvykus gedimui, visi žaidimai ir laimėjimai anuliuojami. 

 
„Scatter“ simbolis: 
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1. „Bonus“ („Premija“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
2. Jei atsiranda ant dviejų ar daugiau būgnų, užbaigia laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
3. „Scatter“ laimėjimai apskaičiuojami padauginus „Scatter“ simbolių kombinacijos išmoką iš bendro pastatytų 

monetų skaičiaus. 
4. „Scatter“ laimėjimai yra pridedami prie įprasto laimėjimo. Jeigu jūs išlošėte įprastą ir „Scatter“ laimėjimą, 

gausite abu laimėjimus. Tam, kad laimėtų, „Scatter“ simbolis neprivalo būti laimėjimo eilutėje. 
5. Išsukus tris ar daugiau „Bonus“ („Premija“)  simbolių, aktyvinamas nemokamų sukimų premijos žaidimas. 

Galite laimėti iki 25 nemokamų sukimų. Visi laimėjimai dvigubinami. Premijos žaidimą aktyvinusių simbolių 
skaičius nurodo nemokamų sukimų skaičių. Statymo suma ir laiminčios eilutės lieka tokios, kokios buvo prieš 
aktyvinant premijos žaidimą. Premijos žaidimo metu galima iš naujo aktyvinti nemokamų sukimų premiją. 
Premijos žaidimo metu laimėjimai surenkami automatiškai. „Scatter“ ir premijos laimėjimai pridedami prie 
bendro laimėjimo. 
 
„Respin“ funkcija 
Ši funkcija leidžia jums iš naujo persukti vieną būgną iš 5. Persukti būgną galite kiekvieno sukimo pabaigoje už 
papildomą mokestį. Mokestis skaičiuojamas kreditais. Persukimo mokestis skaičiuojamas atskirai kiekvienam 
būgnui. Persukimo mokestis nenurodo laimėjimo galimybės. Pakeitus monetos vertę taip pat keičiasi 
persukimo mokestis. Taigi, jei po sukimo pakeisti monetos vertę, funkcija bus išjungta iki kito sukimo. Būgną 
galite persukti neribotą kiekį kartų. Laimėjimai išmokami tik už naujas laiminčias kombinacijas, atsiradusias po 
persukimo. Ši funkcija negalima nemokamų sukimų premijos žaidimo metu. 
 
Kaip žaisti 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Increase“ (Padidinti) (+) arba 
„Decrease“ (Sumažinti) (-). 

• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Coins“ (Monetos). 
• Norėdami atlikti didžiausią galima statymą, spustelėkite „Max Bet“ (Maks. statymas). Pasirinkus šią parinkti 

statymas padidinamas iki maksimalaus ir žaidimas pradedamas automatiškai. 
2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). Būgnai pradeda suktis. 

• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas. Laimėjimą matysite 
langelyje „Win“ (Laimėjimas). 

• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 
 

231. Saulėtoji banga („Sun Tide“) 
 
„Sun Tide“ – tai penkių būgnų, 9 laimėjimo eilučių ir 45 monetų žaidimo automatas. 
 
Paprasti simboliai 
Paprasti simboliai yra visi ant būgnų pavaizduoti simboliai, neturintys premijos funkcijos, tačiau sudarantys 
paprastas laimėjimo kombinacijos laimėjimo eilutėse. Paprastų simbolių taisyklės: paprasti laimėjimai 
priklauso nuo statymo už vieną laimėjimo eilutę. Laiminčios kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, 
simboliai turi eiti vienas po kito, pirmame būgne turi būti bent vienas laiminčios kombinacijos simbolis, 
priešingu atveju laimėjimo nėra. Laimėjimai priklauso nuo pastatytų monetų skaičiaus. 
 
„Wild“ simbolis 
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• „Gold Coin“ („Auksinė moneta“) simbolis yra „Wild“ simbolis. 
• Šis simbolis pakeičia kitus simbolius, kad sudarytų laiminčią kombinaciją. 
• Nepakeičia „Scatter“ simbolio. 
• Keli išsukti simboliai sudaro atskirą laimėjimo kombinaciją laimėjimo eilutėje. 
• Jei įprasto žaidimo metu išsuktas 3 būgne, simbolis veikia kaip išplėstas „Wild“ simbolis. 
• Jei nemokamų sukimų premijos žaidimo metu išsuktas 2, 3 ar 4 būgne, simbolis veikia kaip išplėstas 

„Wild“ simbolis. 
• Simbolis išsiplečia tik tuo atveju, jei susidaro laiminti kombinacija. 

 
„Scatter“ simbolis 

 
• „Sunset Scatter“ („Išsisklaidęs saulėlydis“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
• Jei atsiranda ant dviejų ar daugiau būgnų, užbaigia laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
• Šio simbolio negali pakeisti „Wild“ simbolis. 
• „Scatter“ laimėjimai apskaičiuojami padauginus „Scatter“ simbolių kombinacijos išmoką iš bendro pastatytų 

monetų skaičiaus. 
• „Scatter“ laimėjimas priklauso nuo bendro statymo. 
• Išsukus tris ar daugiau „Sunset Scatter“ („Išsisklaidęs saulėlydis“)  simbolių, aktyvinamas nemokamų sukimų 

premijos žaidimas. Laimite 15 nemokamų sukimų. Statymo suma ir laiminčios eilutės lieka tokios, kokios buvo 
prieš aktyvinant premijos žaidimą. Premijos žaidimo metu galima iš naujo aktyvinti nemokamų sukimų premiją. 
Laimėti nemokami sukimai pridedami prie likusio nemokamų sukimų skaičiaus. Premijos žaidimo metu 
laimėjimai surenkami automatiškai. „Scatter“ ir premijos laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
 
Laimėjimo pasiekimų funkcija 
Lošimo pasiekimų funkcija, paryškindama laimėtų simbolių kombinacijas, leidžia stebėti laimėjimų būseną. 
Taisyklės: 

• Išsukus visas konkretaus simbolio kombinacijas, žaidimas informuoja apie tai ir šis pasiekimas paryškinamas 
laimėjimo lentelėje. 

• Pasiekimai išsaugomi net išėjus iš žaidimo. 
• Pasiekimai įrašomi įprasto žaidimo metu. 
• Toliau nurodyti atvejai nesiskaito kaip pasiekimai: 
o Laimėjimo kombinacija užbaigta „Wild“ simboliu. 
o Laimimas sukimų kambario premijos žaidimas. 

 
Kaip žaisti 
Žaidimo tikslas yra išsukti būgnus taip, kad išsukti simboliai laimėjimo eilutėse sudarytų laiminčią kombinaciją. 
Laimėjimas priklauso nuo laimėjimo kombinacijos. 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Spustelėkite langelį „Bet“ (Statymas). 
• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Coin Size“ (Monetos vertė) (+) arba (-). 
• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Coins“ (Monetos) (+) arba (-). 



	

	

	

537	

• Norėdami pakeisti laiminčių eilučių kiekį, spustelėkite „Lines“ (+) arba (-). 
• Norėdami atlikti didžiausią galima statymą, spustelėkite „Max Bet“ (Maks. statymas). 

2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). 
• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas. 
• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 

 
232. Žaibo smūgis II („Thunderstruck II“) 

 
„Thunderstruck II“ – tai penkių būgnų, 243 laimėjimo eilučių ir 300 monetų žaidimo automatas, kuriame yra: 

• „Wild“ daugiklio simbolis 
• „Scatter“ simbolis 
• „Wild Storm“ premijos žaidimas 
• „Great Hall of Spins“ premijos žaidimas 
• Laimėjimo pasiekimų funkcija 

 
Bendrosios taisyklės 
243 laiminčios eilutės yra nekintamos. Kiekvienam sukimui taikomas 30x daugiklis. Už vieną sukimą galite 
pastatyti iki 10 monetų. Įvykus gedimui, visi žaidimai ir laimėjimai anuliuojami. 
 
„Wild“ daugiklio simbolis 

 
1. „Thunderstruck logo“ („Žaibo smūgio logotipas“) simbolis yra „Wild“ daugiklio simbolis. 
2. Jei užbaigia laiminčią kombinaciją, padvigubina laimėjimą. 
3. Negali pakeisti „Scatter“ simbolio. 
4. Keli išsukti simboliai sudaro atskirą laimėjimo kombinaciją laimėjimo eilutėje, tačiau šiuo atveju daugiklis 

netaikomas. 
5. Už vieną mokėjimo eilutę gali būti išmokėtos kelios laiminčios kombinacijos. Jei yra daugiau nei viena laiminti 

kombinacija, sudaryta iš skirtingų simbolių, laimėjimas išmokamas už kiekvieną kombinaciją. Jei yra daugiau 
nei viena laiminti kombinacija, sudaryta iš to paties simbolio, laimėjimas išmokamas tik už aukščiausią 
kombinaciją. 
 
„Scatter“ simbolis 

 
1. „Bonus Hammer“ („Premijos kūjis“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
2. Jei atsiranda ant dviejų ar daugiau būgnų, užbaigia laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
3. Šio simbolio negali pakeisti „Wild“ simbolis. 
4. „Scatter“ laimėjimai apskaičiuojami padauginus „Scatter“ simbolių kombinacijos išmoką iš bendro pastatytų 

monetų skaičiaus. 
5. „Scatter“ laimėjimai yra pridedami prie įprasto laimėjimo. Jeigu jūs išlošėte įprastą ir „Scatter“ laimėjimą, 

gausite abu laimėjimus. Tam, kad laimėtų, „Scatter“ simbolis neprivalo būti laimėjimo eilutėje. 
6. Išsukus tris ar daugiau „Bonus Hammer“ („Premijos kūjis“)  simbolių, aktyvinamas „Great Hall of 

Spins“ premijos žaidimas. Galite žaisti vieną iš 4 premijos žaidimų. Norėdami atrakinti tris premijos žaidimus, 
turite tam tikrą kiekį kartų aktyvinti „Great Hall of Spins“ premijos žaidimą. Kiekvienas premijos žaidimas 
suteikia nemokamus sukimus su papildomos premijos funkciją. Statymo suma ir laiminčios eilutės lieka tokios, 
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kokios buvo prieš aktyvinant premijos žaidimą. Premijos žaidimo metu laimėjimai surenkami automatiškai. 
„Scatter“ ir premijos laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
 
Premijos žaidimai: 

• „Valkyrie“ premijos žaidimas 
Šis premijos žaidimas visada atrakintas. Žaidėjas laimi 10 nemokamų sukimų. Visi laimėjimai 
dauginami iš 5x. Šio premijos žaidimo metu galima iš naujo aktyvinti nemokamus sukimus. 

• „Loki“ premijos žaidimas 
Šis premijos žaidimas atrakinamas 5 kartus aktyvinus sukimų kambario premijos žaidimą. 
Žaidėjas laimi 15 nemokamų sukimų. Jei 3 būgne išsukamas „Wild Magic“ („Laukinė magija“) 
simbolis, iki 14 paprastų simbolių pakeičiami į „Wild“ simbolius. Šio premijos žaidimo metu 
galima iš naujo aktyvinti nemokamus sukimus. 

• „Odin“ premijos žaidimas 
Šis premijos žaidimas atrakinamas 10 kartų aktyvinus sukimų kambario premijos žaidimą. 
Žaidėjas laimi 20 nemokamų sukimų. Bet kuris laimėjimas aktyvina „Wild Raven“ („Laukinis 
varnas“) premijos funkciją, kurios metus atsitiktiniai simboliai pasikeičia į „Wild“ daugiklio 
simbolį. Visi laimėjimai dauginami iš 6x. Šio premijos žaidimo metu negalima iš naujo 
aktyvinti nemokamus sukimus. 

• „Thor“ premijos žaidimas 
Šis premijos žaidimas atrakinamas 15 kartų aktyvinus sukimų kambario premijos žaidimą. 
Žaidėjas laimi 25 nemokamus sukimus. Bet kuris laimėjimas žaidime aktyvina „Rolling 
Reels™“ funkciją. Laiminti simbolių kombinacija po išmokos pašalinama iš būgnų, o likusias 
laisvas vietas užpildo kiti simboliai. Jei po šio veiksmo atsiranda laiminti simbolių kombinacija, 
laimėjimas išmokamas dar kartą. Šis procesas kartojasi ir didina laimėjimo galimybes be 
papildomo statymo. Po kiekvieno laimėjusio sukimo suteikiamas daugiklis, kuris po kiekvieno 
laimėjimo padidėja 1 (daugiausiai iki 5x). Jei neišsukama jokia laiminti kombinacija, daugiklis 
grįžta į x1. Šio premijos žaidimo metu negalima iš naujo aktyvinti nemokamus sukimus. Šio 
premijos žaidimo metu negalima iš naujo aktyvinti nemokamus sukimus. 
 

„Wild Storm“ („Laukinė audra“) premijos žaidimas 
„Wild Storm“ („Laukinė audra“) premijos žaidimas aktyvinasi atsitiktinai įprasto žaidimo metu. Į 
„Wild“ būgną pakeičiama iki 5 būgnų, simboliai „Thunderstruck logo“ („Žaibo smūgio logotipas“) ir „Bonus 
Hammer“ („Premijos kūjis“) žaidime nedalyvauja. Už vieną mokėjimo eilutę gali būti išmokėtos kelios 
laiminčios kombinacijos. Jei yra daugiau nei viena laiminti kombinacija, sudaryta iš skirtingų simbolių, 
laimėjimas išmokamas už kiekvieną kombinaciją. Jei yra daugiau nei viena laiminti kombinacija, sudaryta iš to 
paties simbolio, laimėjimas išmokamas tik už aukščiausią kombinaciją. 
 
Laimėjimo pasiekimų funkcija 
Lošimo pasiekimų funkcija, paryškindama laimėtų simbolių kombinacijas, leidžia stebėti laimėjimų būseną. 
Išsukus visas 3 konkretaus simbolio kombinacijas, žaidimas informuoja apie tai ir šis pasiekimas paryškinamas 
laimėjimo lentelėje. Pasiekimai įskaitoma įprasto žaidimo ir „Wild Storm“ premijos žaidimo metu. 
 
Kaip žaisti 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Increase“ (Padidinti) (+) arba 
„Decrease“ (Sumažinti) (-). 

• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Coins“ (Monetos) (+) arba (-). 
• Norėdami atlikti didžiausią galima statymą, spustelėkite „Bet Max“ (Maks. statymas). Pasirinkus šią parinkti 

statymas padidinamas iki maksimalaus ir žaidimas pradedamas automatiškai. 
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2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). Būgnai pradeda suktis. 
• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas. Laimėjimą matysite 

langelyje „Win“ (Laimėjimas). 
• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 

 
233. Laukiniai rytai („Wild Orient“) 

 
„Wild Orient“ – tai penkių būgnų, 243 laimėjimo eilučių ir 50 monetų žaidimo automatas. 
 
Paprasti simboliai 
Paprasti simboliai yra visi ant būgnų pavaizduoti simboliai, neturintys premijos funkcijos, tačiau sudarantys 
paprastas laimėjimo kombinacijos laimėjimo eilutėse. Paprastų simbolių taisyklės: paprasti laimėjimai 
priklauso nuo statymo už vieną laimėjimo eilutę. Laiminčios kombinacijos skaičiuojamos iš kairės į dešinę, 
simboliai turi eiti vienas po kito, pirmame būgne turi būti bent vienas laiminčios kombinacijos simbolis, 
priešingu atveju laimėjimo nėra. Laimėjimai priklauso nuo pastatytų monetų skaičiaus. Kiekvieno sukimo metu 
statymas automatiškai padauginamas iš statymo daugiklio. 
 
„Wild“ simbolis 

 
„Wild Orient“ („Laukiniai rytai“) simbolis yra „Wild“ simbolis. 
Wild“ simbolio pakeitimo taisyklės: 

• Šis simbolis atsiranda tik 2 ir 4 būgne. 
• Nepakeičia „Scatter“ simbolio. 
• Šis simbolis nesudaro atskiros laimėjimo kombinacijos. 
• Už vieną laimėjimo eilutę išmokamas laimėjimas tik už vieną kombinaciją. Jei laimėjimo kombinacijų yra 

daugiau nei viena, išmokama tik už aukščiausią kombinaciją 
 
„Scatter“ simbolis 

 
„Animal Statue“ („Gyvūno statula“) simbolis yra „Scatter“ simbolis. 
„Scatter“ simbolio taisyklės: 

• Jei atsiranda ant dviejų ar daugiau būgnų, jie užbaigia laiminčią „Scatter“ kombinaciją. 
• Negali būti pakeistas „Wild“ simboliu. 
• „Scatter“ laimėjimas priklauso nuo bendro statymo. 
• „Scatter“ laimėjimai yra pridedami prie įprasto laimėjimo. Jeigu jūs išlošėte įprastą ir „Scatter“ laimėjimą, 

gausite abu laimėjimus. Tam, kad laimėtų, „Scatter“ simbolis neprivalo būti laimėjimo eilutėje. 
• Išsukus tris ar daugiau „Animal Statue“ („Gyvūno statula“)  simbolių, aktyvinasi nemokamų sukimų premijos 

žaidimas. Jūs laimite 15 nemokamų sukimų. Visi laimėjimai dauginami iš 3. Premijos žaidimo metu galima iš 
naujo aktyvinti nemokamų sukimų premiją. Nemokamų sukimų premijos žaidimo metu išsukus 3 ar daugiau 
„Animal Statue“ („Gyvūno statula“) simbolių, laimite papildomu nemokamus sukimus. Laimėtas nemokamų 
sukimų skaičius pridedamas prie likusių sukimų. Nemokamų sukimų metu negalima naudoti 
„Respin“ funkcijos. Premijos žaidimo metu laimėjimai surenkami automatiškai. „Scatter“ ir premijos 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
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„Respin“ funkcija 
„Respin“ funkcija leidžia jums iš naujo persukti vieną būgną iš 5. 
Funkcijos taisyklės: 

• Persukti būgną galite kiekvieno sukimo pabaigoje už papildomą mokestį. Mokestis skaičiuojamas kreditais. 
• Persukimo mokestis skaičiuojamas atskirai kiekvienam būgnui. 
• Persukimo mokestis nenurodo laimėjimo galimybės. 
• Pakeitus monetos vertę taip pat keičiasi persukimo mokestis. Taigi, jei po sukimo pakeisti monetos vertę, 

funkcija bus išjungta iki kito sukimo. 
• Būgną galite persukti neribotą kiekį kartų. 
• Laimėjimai išmokami tik už naujas laiminčias kombinacijas, atsiradusias po persukimo. 
• Ši funkcija negalima nemokamų sukimų premijos žaidimo metu. 

 
Laimėjimo pasiekimų funkcija 
Lošimo pasiekimų funkcija, paryškindama laimėtų simbolių kombinacijas, leidžia stebėti laimėjimų būseną. 
Taisyklės: 

• Išsukus visas konkretaus simbolio kombinacijas, žaidimas informuoja apie tai ir šis pasiekimas paryškinamas 
laimėjimo lentelėje. 

• Pasiekimai išsaugomi net išėjus iš žaidimo. 
• Pasiekimai įrašomi įprasto žaidimo metu. 
• Toliau nurodyti atvejai nesiskaito kaip pasiekimai: 
o Laimėjimo kombinacija užbaigta „Wild“ simboliu. 
o Laimimas nemokamų sukimų premijos žaidimas. 

 
Kaip žaisti 
Žaidimo tikslas yra išsukti būgnus taip, kad išsukti simboliai laimėjimo eilutėse sudarytų laiminčią kombinaciją. 
Laimėjimas priklauso nuo laimėjimo kombinacijos. 
Norėdami žaisti: 
1. Pasirinkite statymo sumą. Kaip? 

• Spustelėkite langelį „Bet“ (Statymas). 
• Norėdami pasirinkti statomos monetos vertę, spustelėkite „Coin Size“ (Monetos vertė) (+) arba (-). 
• Norėdami pasirinkti statomų monetų kiekį, spustelėkite „Coins“ (Monetos) (+) arba (-). 
• Norėdami atlikti didžiausią galima statymą, spustelėkite „Max Bet“ (Maks. statymas). 

2. Spustelėkite „Spin“ (Sukti). 
• Jei laimėjimo eilutėje susidarys laiminti kombinacija, laimėjimas bus paryškintas. 
• Jei laiminčios kombinacijos neišsukote, žaidimas baigtas ir galite sukti dar kartą. 

 
234. 20 deimantų („20 Diamonds“) 

 
Žaidimas „20 Deimantų“ („20 Diamonds“) yra 5 būgnų, 20 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 8 kortos, iš kurių 
viena universalioji (“Wild”) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, 
išskyrus „Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų 
Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR arba 0,10 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 
„Scatter“ laimėjimas: 500 x bendra statoma suma 
 
Kaip žaisti? 
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• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 

ekrano centre. Ant kiekvieno mygtuko rodoma suma yra bendra visų 20 eilučių suma, nes eilučių 
skaičius šiame automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka 
statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus 
mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias 
statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas statymas ir t. t. 

• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės penkios 
kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“.Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje 
matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. 
 
Žaidime „20 deimantų“ („20 diamonds“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „20 Deimantų“ („20 Diamonds“) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 
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Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 
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Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 

sumos. 
• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 

žaidėjui. 
• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 

235. 30 aromatingų vaisių („30 Spicy Fruits“) 
 
Žaidimas „30 aromatingų vaisių“ („30 Spicy Fruits“) yra 5 būgnų, 30 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 11 
kortų, iš kurių viena universalioji korta (“Wild”) ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai išmokami iš 
kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,30 EUR arba 30 kreditų 
Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 600 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 Eur, 0,02 Eur, 0,03 Eur arba 0,05 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 
 
Kaip žaisti? 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 

ekrano centre. Ant kiekvieno mygtuko rodoma suma yra bendra visų 30 eilučių suma, nes eilučių 
skaičius šiame automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka 
statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus 
mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias 
statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ –kitas statymas ir t. t. 

• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 
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• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės penkios 
kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“.Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje 
matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidime „30 aromatingų vaisių“ („30 Spicy Fruits“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „30 Aromatingų vaisių“ („30 Spicy Fruits“) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
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Surinkti („Collect“) tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 

 

 

 

 

 

 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 
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Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 

sumos. 
• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 

žaidėjui. 
• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 
Žaidimas „30 Aromatingų vaisių“ („30 Spicy Fruits“) siūlo nemokamus sukimus. Jei laimingame derinyje yra 7, 
8 ar 9 „Scatter“ simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti atitinkamai 7, 15 ar 30 nemokamų žaidimų, be 
galimybės vėl laimėti nemokamus žaidimus. Ekrane rodomas tekstinis pranešimas „Nuspauskite PALEISTI ir 
vykdykite šią FUNKCIJĄ“. Žaidėjas gali paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio pranešimo sritį arba 
aktyvina mygtuką PALEISTI („START”). Būgnai pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami 
nemokami sukimai. Nemokami sukimai žaidžiami aktyvinimo statymais ir eilutėmis.Nemokamų sukimų 
sustabdyti negalima.Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra laimėta suma per nemokamus sukimus 
gali būti statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelės ekrane). 
Atliekant nemokamus sukimus, naudojamas kitoks būgnų komplektas. 
 

236. 50 arklių („50 Horses“) 
 
Žaidimas yra „50 arklių („50 Horses”) 5 būgnų, 50 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 12 kortų, iš kurių viena 
universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus 
„Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas 
Didžiausias statymas: 50,00 EUR arba 1000 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 EUR arba 0,05 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas. 
 
Kaip žaisti? 

• Pasirenkamas eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius. Pasirenkamas per skydelius, esančius abiejose 
ekrano pusėse. 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 

ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma pasirinktam eilučių skaičiui. 
Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia 
žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką 
„V“ – kitas statymas r t. t. 

• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 
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• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės penkios 
kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje 
matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidime „50 arklių“ („50 Horses”) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
• Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano pusėse. Eilučių 

skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš verčių, esančių skydelyje: 1, 
10, 20, 30 arba 50. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios spalvos negu likusios eilutės. Eilučių 
skaičius negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų 
režimu. Jei suma laimima keičiant eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo 
likučio, o lošimo parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „50 arklių“(„50 Horses”) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

 

  Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
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Paleisti („Start“) 

pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 

 

 

 

 

 

 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
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Išėjimas („Exit“) mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 

žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

 
Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 

sumos. 
• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 

žaidėjui. 
• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 
„50 arklių“ („50 Horses”) siūlo nemokamus sukimus. Jei laimingame derinyje yra 3 „Scatter“ simboliai, 
žaidėjas turi galimybę žaisti 5 nemokamus žaidimus. Ekrane rodomas tekstinis pranešimas „Nuspauskite 
PALEISTI ir vykdykite šią FUNKCIJĄ“. Žaidėjas gali paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio pranešimo 
sritį arba aktyvina mygtuką PALEISTI. Būgnai pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami 
sukimai. Nemokamų sukimų sustabdyti negalima. Jei atliekant nemokamus sukimus, matomi kiti 3 
„Scatter“ simboliai, prie likusių žaidimų pridedami 5 nauji žaidimai. Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, 
bendra laimėta suma per nemokamus sukimus gali būti statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi 
sumai, nurodytai mokėjimo lentelės ekrane). Atliekant nemokamus sukimus, naudojamas kitoks būgnų 
komplektas. 
 

237. 100 kačių („100 Cats“) 
 
Žaidimas „100 kačių“ („100 Cats“) yra 5 būgnų, 100 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 12 kortų, iš kurių viena 
universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus 
„Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas 
Didžiausias statymas: 50,00 EUR arba 500 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,03 EUR, 0,05 EUR arba 0,10 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 
 
Kaip žaisti? 

• Eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius pasirenkamas per skydelius, esančius abiejose ekrano pusėse. 
• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 

ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma pasirinktam eilučių skaičiui. 
Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia 
žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
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„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką 
„V“ – kitas statymas ir t. t. 

• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas antrą kartą suaktyvinus tą patį mygtuką. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada parenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas", laimima suma nedidėja. 
Parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama galimybė dalyvauti papildomame lošime nuspaudus aktyvinimo mygtuką 
„Lošti“ („Gamble“). Lošimo funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, 
yra užversta bei mirksi raudonai ir juodai. Laukelyje Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, 
kurį žaidėjas gauna šiam žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti 
lošdamas žaidime. Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos 
spalvą. Galima rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima 
spustelėjus „⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį 
klaviatūroje. Pasirinkus „Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. 
Paskutinės penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, 
ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo 
spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori 
užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. Didžiausia laimėta suma, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidime „100 kačių“ („100 Cats“)“ rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidime laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
• Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano pusėse. Eilučių 

skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš verčių, esančių skydelyje: 1, 
20, 30, 50 arba 100. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios spalvos negu likusios eilutės. Eilučių 
skaičius negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų 
režimu. Jei suma laimima keičiant eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo 
likučio, o lošimo parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „100 kačių“ („100 Cats”) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 
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Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

  

Mokėjimų lentelė 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 
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(„Paytable“)  

 

 

 

 

 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

 
Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 

sumos. 
• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 

žaidėjui. 
• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 
Žaidimas „100 kačių“ („100 Cats”) siūlo nemokamus sukimus. Jei laimingame derinyje yra 3 
„Scatter“ simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti 10 nemokamų žaidimų. Ekrane rodomas tekstinis pranešimas 
„Nuspauskite PALEISTI ir vykdykite šią FUNKCIJĄ“. Žaidėjas gali paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio 
pranešimo sritį arba aktyvina mygtuką PALEISTI. Būgnai pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami 
nemokami sukimai. Nemokami sukimai žaidžiami aktyvinimo statymais ir eilutėmis. Nemokamų sukimų 
sustabdyti negalima. Jei atliekant nemokamus sukimus, matomi kiti 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių žaidimų 
pridedama 10 naujų žaidimų ir užbaigimai visi nemokami žaidimai, bendra laimėta suma per nemokamus 
sukimus gali būti statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelės 
ekrane). Atliekant nemokamus sukimus, naudojamas kitoks būgnų komplektas. 
 

238. „Aloha“ vakarėlis („Aloha Party“) 
 
Žaidimas „Aloha“ vakarėlis“ („Aloha Party“) yra 5 būgnų žaidimas. Žaidimą sudaro 12 kortų, iš kurių viena 
universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Laimėjimas priklauso nuo aktyvių būgnų skaičiaus: 
 

• jei aktyvus pirmas būgnas – 4; 
• jei aktyvūs pirmas ir antras būgnai – 16; 
• jei aktyvūs pirmas, antras ir trečias būgnai – 64; 
• jei aktyvūs pirmas, antras, trečias ir ketvirtas būgnai – 256; 
• jei aktyvūs pirmas, antras, trečias, ketvirtas ir penktas būgnai – 1024. 
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Jei tam tikras būgnas aktyvus, jo visos matomos padėtys aktyvios. Jei tam tikras būgnas neaktyvus, aktyvi tik 
viena padėtis. Statymas priklauso nuo aktyvių būgnų skaičiaus: 
 

• jei aktyvus pirmas būgnas – 1; 
• jei aktyvūs pirmas ir antras būgnai – 5; 
• jei aktyvūs pirmas, antras ir trečias būgnai – 10; 
• jei aktyvūs pirmas, antras, trečias ir ketvirtas būgnai – 20; 
• jei aktyvūs pirmas, antras, trečias, ketvirtas ir penktas būgnai – 40. 

 
Laiminguose deriniuose gali būti tik vienas aktyvios padėties simbolis iš kiekvieno iš eilės einančio būgno. 
Laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę greta esančiuose aktyvios padėties būgnuose, pradedant nuo 
labiausiai kairėje esančio būgno. Scatter“ laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę ant greta esančių būgnų, 
pradedant nuo labiausiai kairėje esančio būgno, net jeigu laimėjimai skirti žaidimo padėtims. 
 
Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas 
Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 800 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 EUR arba 0,05 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 500 x statoma suma 
 
Kaip žaisti? 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatinio ekrano centre. 

Suma, rodoma ant kiekvieno statymo mygtuko, yra bendras statymas. Aktyvindamas bet kurį iš 
statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos 
mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus 
mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas statymas t. t. 

• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas antrą kartą suaktyvinus tą patį mygtuką. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada parenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas", laimima suma nedidėja. 
Parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Ekrane „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Ekrane „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Ekrane 
„Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų 
mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus „⇨“, esantį 
klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. Pasirinkus 
„Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės penkios kortos iš 
žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje matoma nauja 
užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš 
laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis 
aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. 
Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. 
Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti 
atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidime „Aloha“ vakarėlis“ („Aloha Party“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 
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• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma vieną kartą pasukus būgnus. Jei, kol veikia 
didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma suma, 
laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 
• Laimingų kortų laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas laimingų derinių skaičius tam 

tikrai kortai, kortos grafinis vaizdas ir žaidėjų, laimėjusių su šiais deriniais, skaičius. 
• Skydeliai pasirinkti ir parodyti būgnų išmokos būdą – jie matomi abiejose ekrano pusėse. Būgnų 

išmokos būdų skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš verčių, esančių 
skydelyje: 4, 16, 64, 256 arba 1024. Esamas pasirinktas būgnų išmokos būdų skaičius yra kitokios 
spalvos negu likę skaičiai. Būgnų išmokos būdų skaičius negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, 
naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų režimu. Jei suma laimima keičiant būgnų išmokos 
būdų skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo parinktis žaidėjui 
nebesuteikiama. 

 
Toliau nurodyti laukeliai matomi žaidimo „Aloha“ vakarėlis“ („Aloha Party“) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

  Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
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Nominacijos 
(„Denomination“) 

neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 

 

 

 

 

 

 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

 
Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• Būgnų išmokos būdų statymas padauginamas iš statymo daugiklio ir yra lygus bendram statymui. 
• Pilkos simbolių padėtys nedalyvauja būgnų išmokos būdų žaidime. 
• Laiminguose deriniuose gali būti tik vienas aktyvios padėties simbolis iš kiekvieno iš eilės einančio 

būgno. 
• Laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę greta esančiuose aktyvios padėties būgnuose, pradedant 

nuo labiausiai kairėje esančio būgno. 
• „Scatter“ laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę ant greta esančių būgnų, pradedant nuo labiausiai 

kairėje esančio būgno, o „Scatter“ simboliai paleidžia nemokamų sukimų funkciją, net jeigu laimėjimai 
skirti žaidimo padėtims. 



	

	

	

556	

• Tas pats simbolis, arba jo pakaitalas, kitoje to paties būgno padėtyje išmoka dar kartą tą patį laimingą 
derinį. 

• Laimingų derinių išmokos padauginamos iš statymo daugiklio skaičiaus. 
• „Scatter“ laimėjimai padauginami iš bendros statymo vertės. 
• Išmokami tik aukščiausias laimingas derinys ir (arba) „Scatter“ laimėjimas. 
• Laimingi deriniai gali būti išmokami kelis kartus. 
• Vienu laiku atlikti laimėjimai iš kelių būdų laimėti yra sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 
Žaidimas „Aloha“ vakarėlis“ („Aloha Party“) siūlo nemokamus sukimus. 3 arba daugiau iš kairės į dešinę 
einančių „Scatter“ ant greta esančių būgnų, pradedant nuo labiausiai kairėje esančio būgno, paleidžia 12 
nemokamų sukimų. Ekrane rodomas tekstinis pranešimas „Nuspauskite PALEISTI ir pradėkite“. Žaidėjas gali 
paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio pranešimo sritį arba aktyvina mygtuką PALEISTI. Būgnai pasileidžia 
automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami sukimai. Jei universalusis simbolis yra laimingame 
derinyje ant antro būgno, šis laimėjimo derinys bus padaugintas x3. Jei universalusis simbolis yra laimingame 
derinyje ant ketvirto būgno, šis laimėjimo derinys bus padaugintas x5. Jei universalusis simbolis yra 
laimingame derinyje ant antro ir ketvirto būgno, šis laimėjimo derinys bus padaugintas x15. Jei universalusis 
simbolis matomas ant antro ir (arba) 4 būgno (-ų) aktyvių padėčių ir jis nėra laimingame derinyje, būgnas (-ai) 
su universaliuoju (-iaisiais) simboliu (-iais) sulaikomas (-i), o kiti būgnai atlieka vieną nemokamą sukimą. 
Nemokami pakartotiniai sukimai negali būti pakartotinai paleidžiami per pakartotinį sukimą. Nemokami 
sukimai žaidžiami paleidžiant būgnų išmokų būdų statymus ir statymo daugiklį. Nemokamų sukimų sustabdyti 
negalima. Jei pakartotinai paleidžiami nemokami sukimai, žaidėjas laimi 12 naujų nemokamų sukimų, kurie 
pridedami prie esamo nemokamų sukimų skaičiaus. Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra laimėta 
suma per nemokamus sukimus gali būti statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai 
mokėjimo lentelės ekrane). 
 

239. Amazonių mūšis („Amazon‘s Battle“) 
 
Žaidimas „Amazonių mūšis“ („Amazons’ Battle“) yra 5 būgnų, 30 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 11 kortų, 
iš kurių viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į 
dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas 
Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 600 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 EUR arba 0,05 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 
 
Kaip žaisti? 

• Pasirenkamas eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius. Pasirenkamas per skydelius, esančius abiejose 
ekrano pusėse. 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 

ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma pasirinktam eilučių skaičiui. 
Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia 
žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką 
„V“ – kitą statymą ir t. t. 
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• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės penkios 
kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“.Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje 
matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidimas „Amazonių mūšis“ („Amazons’ Battle“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į eurus, tik eurais režimą. Taip 
pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
• Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano pusėse. Eilučių 

skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš verčių, esančių skydelyje: 1, 5, 
10, 20 arba 30. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios spalvos negu likusios eilutės. Eilučių skaičius 
negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų režimu. Jei 
suma laimima keičiant eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo 
parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „Amazonių mūšis“ („Amazons’ Battle“) ekrane: 
 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 
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Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 
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Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

 
Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 

sumos. 
• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 

žaidėjui. 
• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 
Žaidimas „Amazonių mūšis“ („Amazons’ Battle“) siūlo nemokamus sukimus. Jei laimingame derinyje yra 7, 8 
ar 9 „Scatter“ simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti atitinkamai 7, 15 ar 30 nemokamų žaidimų, be galimybės 
vėl laimėti nemokamus žaidimus. Ekrane rodomas tekstinis pranešimas „Nuspauskite PALEISTI ir vykdykite 
šią FUNKCIJĄ“. Žaidėjas gali paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio pranešimo sritį arba aktyvina mygtuką 
PALEISTI. Būgnai pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami sukimai. Nemokami 
sukimai žaidžiami aktyvinimo statymais ir eilutėmis. Nemokamų sukimų sustabdyti negalima. Kai užbaigiami 
visi nemokami žaidimai, bendra laimėta suma per nemokamus sukimus gali būti statoma žaidime „Lošti“ (jei 
suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelės ekrane). Atliekant nemokamus sukimus, 
naudojamas kitoks būgnų komplektas. 
 

240. Magijos knyga („Book Of Magic“) 
 
Žaidimas „Magijos knyga“ („Book of Magic“) yra 5 būgnų, 20 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 13 kortų, iš 
kurių viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į 
dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas 
Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR arba 0,10 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 10000 x eilutės statymas 
 
Kaip žaisti: 

• Pasirenkamas eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius. Pasirenkamas per skydelius, esančius abiejose 
ekrano pusėse. 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
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• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 
ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma pasirinktam eilučių skaičiui. 
Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia 
žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką 
„V“ – kitas statymas t. t. 

• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės penkios 
kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“.Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje 
matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidimas „Magijos knyga“ („Book of Magic“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į eurų režimą. Taip pat 
perjungimas gali būti iš eurų į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidime laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
• Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano pusėse. Eilučių 

skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš verčių, esančių skydelyje: 1, 5, 
10, 15 arba 20. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios spalvos negu likusios eilutės. Eilučių skaičius 
negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų režimu. Jei 
suma laimima keičiant eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo 
parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „Magijos knyga“ („Book of Magic“) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 
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Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 
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Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 

 

 

 

 

 

 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

 
Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 

sumos 
• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 

žaidėjui. 
• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Jei išmokos eilutėje yra universaliosios („Wild“) kortos simbolis, suma dvigubinama. 
• Jei išmokos eilutėje yra daugiau nei vienas universaliosios („Wild“) kortos simbolis, suma 

dvigubinama tik vieną kartą. Jei laimingame derinyje yra tik universaliosios („Wild“) kortos simboliai, 
suma nedvigubinama. 

• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 
Žaidimas „Magijos knyga“ („Book of Magic“) siūlo nemokamus sukimus.Jei laimingame derinyje yra 
mažiausiai 3 „Scatter“ simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti 15 nemokamų žaidimų. Šių žaidimų laimėjimai 
dauginami iš 3 (x3).Ekrane rodomas tekstinis pranešimas „Nuspauskite PALEISTI ir vykdykite šią 
FUNKCIJĄ“Žaidėjas gali paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio pranešimo sritį arba aktyvina mygtuką 
PALEISTI .Būgnai pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami sukimai.Nemokami 
sukimai žaidžiami aktyvinimo statymais ir eilutėmis.Nemokamų sukimų sustabdyti negalima. Jei atliekant 
nemokamus sukimus, matomi bent 3 kiti „Scatter“ simboliai, prie likusių žaidimų pridedama 15 naujų 
žaidimų.Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra laimėta suma per nemokamus sukimus gali būti 
statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelės ekrane).Atliekant 
nemokamus sukimus, naudojamas kitoks būgnų komplektas. 
 

241. Karšta karamelė („Caramel Hot“) 
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Žaidimas „Karšta karamelė“ („Caramel Hot“) yra 5 būgnų, 30 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 11 kortų, iš 
kurių viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į 
dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas 
Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 600 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 EUR arba 0,05 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 
„Scatter“ laimėjimas: 200 x bendra statoma suma 
 
Kaip žaisti? 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 

ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma pasirinktam eilučių skaičiui. 
Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia 
žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką 
„V“ – kitas statymas ir t. t. 

• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yraužversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės penkios 
kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“.Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje 
matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidime „Karšta karamelė“ („Caramel Hot“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidime laimėta suma. 



	

	

	

564	

• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 
derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 

• Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano pusėse. Eilučių 
skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš verčių, esančių skydelyje: 1, 5, 
10, 20 arba 30. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios spalvos negu likusios eilutės. Eilučių skaičius 
negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. Jei suma laimima keičiant eilučių 
skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo parinktis žaidėjui 
nebesuteikiama. 

 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidime „Karšta karamelė“ („Caramel Hot“) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 
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Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 

 

 

 

 

 

 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

 
Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 

sumos. 
• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 

žaidėjui. 
• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 

242. Varlės istorija („Frog Story“) 
 
Žaidimas „Varlės istorija“ („Frog Story“) yra 5 būgnų, 20 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 11 kortų, iš kurių 
viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, 
išskyrus „Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų 
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Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 200 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 EUR arba 0,05 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 3000 x eilutės staymas 
„Scatter“ laimėjimas: 500 x bendra statoma suma 
 
Kaip žaisti? 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 

ekrano centre. Ant kiekvieno mygtuko rodoma suma yra bendra visų 20 eilučių suma, nes eilučių 
skaičius šiame automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka 
statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus 
mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias 
statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas statymas r t. t. 

• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės penkios 
kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“.Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje 
matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidimas „Varlės istorija“ („Frog Story“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidime laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimas „Varlės istorija“ („Frog Story“) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 
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Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 
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Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 

 

 

 

 

 

 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

 
Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 

sumos. 
• Per pagrindinį žaidimą, laimingiems deriniams pasirodžius ekrane, visi prizai išmokami ir laimėjimų 

simboliai neberodomi. Tuščios būgnų padėtys nuosekliai užpildomos virš jų esančiais simboliais. 
Išmokami visi naujų laimingųjų deriniai prizai. BŪGNŲ PILDYMO FUNKCIJA kartojama tol, kol 
ekrane nepasirodo nė vieno laimingojo derinio. 

• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 

243. Sėkmės žaidimas („Game of Luck“) 
 
Žaidimas „Sėkmės žaidimas“ („Game of Luck“) yra 5 būgnų, 20 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 9 kortos, iš 
kurių viena yra universalioji („Wild“) korta, viena „Scatter“ korta ir viena korta su specialiu simboliu. Visi 
laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų 
Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR arba 0,10 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 
„Scatter“ laimėjimas: 200 x bendra statoma suma 
 
Kaip žaisti? 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių ekrano apačioje. 

Ant kiekvieno mygtuko rodoma suma yra bendra visų 20 eilučių suma, nes eilučių skaičius šiame 
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automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu 
metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, 
„N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus 
mygtuką „V“ – kitas statymas ir t. t. 

• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės penkios 
kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“.Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje 
matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidimas „Sėkmės žaidimas“ („Game of Luck“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidime laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra kairėje pusėje, po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, 

laimingas derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
 
Toliau nurodyti mygtukai matomi automato „Sėkmės žaidimas“ ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

 

  Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
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Paleisti („Start“) 

automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 

 

 

  Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
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Išėjimas („Exit“) 

veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

 
Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 

sumos. 
• Specialieji simboliai taikomi visoms gretimoms pozicijoms ir tampa universaliomis kortomis. 
• Laimėjimai išmokami pritaikius specialiuosius simbolius gretimoms pozicijoms, išskyrus 

„Scatter“ laimėjimus; šie išmokami prieš tai. 
• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 

žaidėjui. 
• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 

244. Karšti pinigai („Hot & Cash“) 
 
Žaidimas „Karšti pinigai“ („Hot & Cash“) yra 5 būgnų, 20 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 9 kortos, iš kurių 
viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, 
išskyrus „Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų 
Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR arba 0,10 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 
„Scatter“ laimėjimas: 200 x bendra statoma suma 
 
Kaip žaisti? 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 

ekrano centre. Ant kiekvieno mygtuko rodoma suma yra bendra visų 20 eilučių suma, nes eilučių 
skaičius šiame automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka 
statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus 
mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias 
statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas statymas ir t. t. 

• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 
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• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Ekrane „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Ekrane „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. Ekrane 
„Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima rinktis iš dviejų 
mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Pasirinkus mygtukus „Juodas“ arba „Raudonas“, korta pakeliama ekrane ir 
išsaugoma kaip istorija. Paskutinės penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas 
atspėja kortos spalvą, ekrano viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas 
tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. 
Jei žaidėjas nori užbaigti žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš 
laukelio „Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas 
„Lošimas“ baigiasi, o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir 
nepridedama prie likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidimas „Karšti pinigai“ („Hot & Cash“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „Karšti pinigai“ („Hot & Cash“) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
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Surinkti („Collect“) tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 

 

 

 

 

 

 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 
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Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 

sumos. 
• Universalioji („Wild“) korta taikoma ir gretimoms pozicijoms į kairę ir į dešinę. 
• Laimėjimai išmokami pritaikius universaliąją („Wild“) kortą gretimoms pozicijoms, išskyrus 

„Scatter“ laimėjimus; šie išmokami prieš tai. 
• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 

žaidėjui. 
• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 

245. Laimingi ir pašėlę („Lucky & Wild“) 
 
Žaidimas „Laimingi ir pašėlę“ („Lucky & Wild“) yra 5 būgnų, 20 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 9 kortos, iš 
kurių viena yra universalioji („Wild“) korta, viena „Scatter“ korta ir viena korta su specialiu simboliu. Visi 
laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų 
Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR arba 0,10 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 
„Scatter“ laimėjimas: 200 x bendra statoma suma 
 
Kaip žaisti? 
Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
„Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos sumos. 
Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame ekrano centre. 
Ant kiekvieno mygtuko rodoma suma yra bendra visų 20 eilučių suma, nes eilučių skaičius šiame automate 
fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia 
žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas 
statymas ir t. t. 
Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas nuspaudžia bet 
kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas 
paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 
Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio statymo 
mygtukas. 
Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima suma ir 
parodoma visa laimėta suma. 
 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
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raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodą“ arba “Raudoną” mygtuką, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 
penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano 
viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidime „Laimingi ir pašėlę“ („Hot & Cash“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „Laimingi ir pašėlę“ („Hot & Cash“) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 
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Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 

 

 

 

 

 

 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

 
Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 

• Specialieji simboliai taikomi visoms gretimoms pozicijoms ir tampa universaliomis („Wild“) kortomis. 
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• Laimėjimai išmokami pritaikius specialiuosius simbolius gretimoms pozicijoms, išskyrus 
„Scatter“ laimėjimus; šie išmokami prieš tai. 

• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 
žaidėjui. 

• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 

246. Magelanas („Magellan“) 
 
Žaidimas „Magelanas“ („Magellan“) yra 5 būgnų, 50 eilučių žaidimas. Automatą sudaro 12 kortų, iš kurių 
viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, 
išskyrus „Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas 
Didžiausias statymas: 50,00 EUR arba 1000 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 EUR arba 0,05 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 
 
Kaip žaisti? 
Pasirenkamas eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius. Pasirenkamas per skydelius, esančius abiejose ekrano 
pusėse. 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 

ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma pasirinktam eilučių skaičiui. 
Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia 
žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką 
„V“ – kitas statymas ir t. t. Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta 
statymo verte. Jei žaidėjas nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios 
išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu 
mygtuku. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodą“ arba „Raudoną“ mygtuką korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 
penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano 
viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
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neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidime „Magelanas“ („Magellan“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
• Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano pusėse. Eilučių 

skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš verčių, esančių skydelyje: 1, 
10, 20, 30 arba 50. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios spalvos negu likusios eilutės. Eilučių 
skaičius negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų 
režimu. Jei suma laimima keičiant eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo 
likučio, o lošimo parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „Magelanas“ („Magellan“) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

  Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
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Lošti („Gamble“) „⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 

režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 

 

 

 

 

 

 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

 
Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 

sumos. 
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• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 
žaidėjui. 

• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 
„Magelanas“ siūlo nemokamus sukimus. Jei laimingame derinyje yra 3 „Scatter“ simboliai, žaidėjas turi 
galimybę žaisti 7 nemokamus žaidimus. Ekrane rodomas tekstinis pranešimas „Nuspauskite PALEISTI ir 
vykdykite šią FUNKCIJĄ“. Žaidėjas gali paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio pranešimo sritį arba 
aktyvina mygtuką PALEISTI. Būgnai pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami sukimai. 
Nemokami sukimai žaidžiami aktyvinimo statymais ir eilutėmis.Nemokamų sukimų sustabdyti negalima. Jei 
atliekant nemokamus sukimus, matomi kiti 3 „Scatter“ simboliai, prie likusių žaidimų pridedami 7 nauji 
žaidimai. Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra laimėta suma per nemokamus sukimus gali būti 
statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelės ekrane). Atliekant 
nemokamus sukimus, naudojamas kitoks būgnų komplektas. 
 

247. Dar daugiau kauliukų ir suktukų („More Dice & Roll“) 
 
Žaidimas „Dar daugiau kauliukų ir suktukų“(„More Dice & Roll“) yra 5 būgnų, 40 eilučių žaidimas. Žaidimą 
sudaro 9 kortos, iš kurių viena universalioji („Wild“) korta. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę. 
 
Mažiausias statymas: 0,40 EUR arba 40 kreditų  
Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 800 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 EUR arba 0,05 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 750 x eilutės statymas. 
 
Kaip žaisti? 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 

ekrano centre. Ant kiekvieno mygtuko rodoma suma yra bendra visų 40 eilučių suma, nes eilučių 
skaičius šiame automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka 
statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus 
mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias 
statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas statymas ir t. t. 

• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
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rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodą“ arba „Raudoną“ mygtuką, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 
penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano 
viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidime„ Dar daugiau kauliukų ir suktukų“(„More Dice & Roll“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) galimas 
visais žaidimo etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „Dar daugiau kauliukų ir suktukų“ („More Dice & Roll“) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 
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Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 

 

 

 

 

 

 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

 
Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• Laimėjimai išmokami išplėtus universaliosios („Wild“) kortos veikimą. 
• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 

žaidėjui. 
• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
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• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 
žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 

• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 
pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 

 
248. Dar laimingesni ir pašėlę („More Lucky & Wild“) 

 
Žaidimas „Dar laimingesni ir pašėlę“ („More Lucky & Wild“) yra 5 būgnų, 40 eilučių žaidimas. Automatą 
sudaro 9 kortos, iš kurių viena yra universalioji („Wild“) korta, viena „Scatter“ korta ir viena korta su specialiu 
simboliu. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,40 EUR arba 40 kreditų 
Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 800 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 ba 0,05 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 
„Scatter“ laimėjimas: 200 x bendra statoma suma 
 
Kaip žaisti? 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 

ekrano centre. Ant kiekvieno mygtuko rodoma suma yra bendra visų 40 eilučių suma, nes eilučių 
skaičius šiame automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka 
statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus 
mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias 
statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas statymas ir t. t. 

• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodą“ arba „Raudoną“ mygtuką, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 
penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano 
viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidime „Dar laimingesni ir pašėlę“ („More Lucky & Wild“) toliau nurodyti ekranai: 
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• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidime „Dar laimingesni ir pašėlę“ („More Lucky & Wild“) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
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žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 

 

 

 

 

 

 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

 
Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 

• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 
sumos. 

• Specialieji simboliai taikomi visoms gretimoms pozicijoms ir tampa universaliomis („Wild“) kortomis. 
• Laimėjimai išmokami pritaikius specialiuosius simbolius gretimoms pozicijoms, išskyrus 

„Scatter“ laimėjimus; šie išmokami prieš tai. 
• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 

žaidėjui. 
• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 

249. Olimpo šlovė („Olympus Glory“) 
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Žaidimas „Olimpo šlovė“ („Olympus Glory“) yra 5 būgnų, 10 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 10 kortų, iš 
kurių viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į 
dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,02 EUR arba 1 kreditas 
Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 200 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR arba 0,15 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 5000 x eilutės statymas 
 
Kaip žaisti? 

• Pasirenkamas eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius. Pasirenkamas per skydelius, esančius abiejose 
ekrano pusėse. 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 

ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma pasirinktam eilučių skaičiui. 
Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia 
žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką 
„V“ – kitas statymas ir t. t. 

• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodą“ arba „Raudoną“ mygtuką, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 
penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano 
viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidime „Olimpo šlovė“ („Olympus Glory“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 
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• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
• Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano pusėse. Eilučių 

skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš verčių, esančių skydelyje: 1, 3, 
5, 7 arba 10. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios spalvos negu likusios eilutės. Eilučių skaičius 
negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų režimu. Jei 
suma laimima keičiant eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo 
parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidime „Olimpo šlovė“ („Olympus Glory“) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 
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Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 

 

 

 

 

 

 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

 
Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 

sumos. 
• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 

žaidėjui. 
• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 
Žaidimas „Olimpo šlovė“ („Olympus Glory“) siūlo nemokamus sukimus. Jei laimingame derinyje yra 
mažiausiai 3 „Scatter“ simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti 10 nemokamų žaidimų. Šių žaidimų išmokos 
nedauginamos, taikomi tik specialūs išplėtimo simboliai. Ekrane rodomas tekstinis pranešimas 
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„NUSPAUSKITE PALEISTI IR PRADĖKITE“. Žaidėjas gali paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio 
pranešimo sritį arba aktyvina klaviatūros tarpo mygtuką. Pradėjus nemokamus sukimus, pasirinktam žaidimui 
automatiškai atsitiktiniu būdu parenkami specialūs išplėtimo simboliai iš galimų kortų (išskyrus universaliąją 
(„Wild“) ir „Scatter“ kortas). Būgnai pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami sukimai. 
Nemokami sukimai žaidžiami aktyvinimo statymais ir eilutėmis. Nemokamų sukimų sustabdyti negalima. Jei 
atliekant nemokamus sukimus pasirodo specialūs išplėtimo simboliai, jie taikomi visoms to būgno pozicijoms. 
Tokiu atveju išmokami būgno, ant kurio pasirodė išplėtimo simboliai, visų aktyvių eilučių laimėjimai. Prieš 
pritaikant specialų išplėtimo simbolį, išmokami visų kitų eilučių ir „Scatter“ mokėjimai. Atliekant nemokamus 
sukimus, universalusis („Wild“) simbolis nepakeičia specialiųjų išplėtimo simbolių. Jei atliekant nemokamus 
sukimus, matomi bent 3 kiti „Scatter“ simboliai, prie likusių žaidimų pridedama 10 naujų žaidimų. Specialusis 
išplėtimo simbolis, pasirinktas atliekant nemokamus sukimus, naudojamas ir per papildomus nemokamus 
sukimus. Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra laimėta suma per nemokamus sukimus gali būti 
statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelės ekrane). Atliekant 
nemokamus sukimus, naudojamas kitoks būgnų komplektas. 
 

250. Turtuolių pasaulis („Rich World“) 
 
Žaidimas „Turtuolių pasaulis“ („Rich World“) yra 5 būgnų, 25 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 13 kortų, iš 
kurių viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į 
dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas 
Didžiausias statymas: 50,00 EUR arba 500 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR arba 0,10 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 5000 x eilutės statymas 
„Scatter“ laimėjimas: nuo 20 iki 100 x bendrosios statymų sumos 
 
Kaip žaisti? 

• Pasirenkamas eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius. Pasirenkamas per skydelius, esančius abiejose 
ekrano pusėse. 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 

ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma pasirinktam eilučių skaičiui. 
Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia 
žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką 
„V“ – kitas statymas ir t. t. 

• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
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„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodą“ arba „Raudoną“ mygtuką, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 
penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano 
viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidime „Turtuolių pasaulis“ („Rich World“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
• Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano pusėse. Eilučių 

skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš verčių, esančių skydelyje: 1, 5, 
10, 20 arba 25. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios spalvos negu likusios eilutės. Eilučių skaičius 
negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų režimu. Jei 
suma laimima keičiant eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo 
parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

 
Toliau nurodyti mygtukai ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 
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Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 

 

 

 

 

 

 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

 
Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
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Žaidimo taisyklės: 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 

sumos. 
• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 

žaidėjui. 
• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 
Žaidimas „Turtuolių pasaulis“ („Rich World“) siūlo nemokamus sukimus. Jei laimingame derinyje yra 3, 4 ar 5 
„Scatter“ simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti atitinkamai 15, 20 ar 25 nemokamų žaidimų, be galimybės vėl 
laimėti nemokamus žaidimus. Ekrane rodomas tekstinis pranešimas „Nuspauskite PALEISTI ir pradėkite“. 
Žaidėjas gali paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio pranešimo sritį arba aktyvina mygtuką PALEISTI. 
Būgnai pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami sukimai. Nemokami sukimai žaidžiami 
aktyvinimo statymais ir eilutėmis. Nemokamų sukimų sustabdyti negalima. Jei atliekant nemokamus sukimus 
pasirodo 2, 3, 4 ar 5 „Scatter“ simboliai, žaidėjas laimi atitinkamai 5, 15, 20 ar 25 naujus nemokamus sukimus, 
kurie pridedami prie esamo nemokamų sukimų skaičiaus. Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra 
laimėta suma per nemokamus sukimus gali būti statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi sumai, 
nurodytai mokėjimo lentelės ekrane). Atliekant nemokamus sukimus, naudojamas kitoks būgnų komplektas. 
 

251. Super 20 („Super 20“) 
 
Žaidimas „Super 20“ („Super 20“) yra 5 būgnų, 20 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 8 kortos, iš kurių viena 
universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus 
„Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR arba 20 kreditų 
Didžiausias statymas: 40,00 EUR arba 400 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR arba 0,10 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1000 x eilutės statymas 
„Scatter“ laimėjimas: 500 x bendra statoma suma 
 
Kaip žaisti? 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 

ekrano centre. Ant kiekvieno mygtuko rodoma suma yra bendra visų 20 eilučių suma, nes eilučių 
skaičius šiame automate fiksuotas. Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka 
statymą ir tuo pačiu metu paleidžia žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus 
mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir „M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias 
statymas, o nuspaudus mygtuką „V“ – kitas statymas ir t. t. 

• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 



	

	

	

593	

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodą“ arba „Raudoną“ mygtuką, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 
penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano 
viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidime „Super 20“ („Super 20“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidime „Super 20“ („Super 20“) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
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Surinkti („Collect“) tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 

 

 

 

 

 

 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 
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Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 
Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 

• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 
sumos. 

• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 
žaidėjui. 

• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 

252. Aleksandro istorija („The Story of Alexander“) 
 
Žaidimas „Aleksandro istorija“ („The Story of Alexander“) yra 5 būgnų, 50 eilučių žaidimas. Automatą sudaro 
14 kortų, iš kurių viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai išmokami iš 
kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,01 EUR arba 1 kreditas 
Didžiausias statymas: 50,00 EUR arba 1000 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,03 EUR arba 0,05 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 250 x eilutės statymas 
 
Kaip žaisti? 

• Pasirenkamas eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius. Pasirenkamas per skydelius, esančius abiejose 
ekrano pusėse. 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 

ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma pasirinktam eilučių skaičiui. 
Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia 
žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką 
„V“ – kitas statymas ir t. t. 

• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
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rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodą“ arba „Raudoną“ mygtuką, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 
penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano 
viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidime „Aleksandro istorija“ („The Story of Alexander“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
• Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano pusėse. Eilučių 

skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš verčių, esančių skydelyje: 1, 
10, 20, 30 arba 50. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios spalvos negu likusios eilutės. Eilučių 
skaičius negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų 
režimu. Jei suma laimima keičiant eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo 
likučio, o lošimo parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „Aleksandro istorija“ („The Story of Alexander“) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
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„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 

 

 

 

 

 

 

 

Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

 
Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
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Žaidimo taisyklės: 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 

sumos. 
• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 

žaidėjui. 
• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 
Žaidimas „Aleksandro istorija“ („The Story of Alexander“) siūlo nemokamus sukimus. Jei laimingame derinyje 
yra 3 „Scatter“ simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti 10 nemokamų žaidimų. Ekrane rodomas tekstinis 
pranešimas „Nuspauskite PALEISTI ir pradėkite“. Žaidėjas gali paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio 
pranešimo sritį arba aktyvina mygtuką PALEISTI. Būgnai pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami 
nemokami sukimai. Nemokami sukimai žaidžiami aktyvinimo statymais ir eilutėmis. Nemokamų sukimų 
sustabdyti negalima. Jei atliekant nemokamus sukimus ekrane pasirodo universaliosios („Wild“) kortos 
simbolis, jis lieka savo vietoje iki nemokamų sukimų pabaigos. Bet kur ant 1-ojo būgno pasirodęs 
„Scatter“ simbolis, atliekant nemokamus sukimus, suteikia tik 5 papildomus nemokamus sukimus, kurie 
pridedami prie esamo nemokamų sukimų skaičiaus. Nemokamus sukimus galima paleisti iš naujo tik vieną 
kartą. Maksimalus nemokamų sukimų skaičius yra 15. Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra laimėta 
suma per nemokamus sukimus gali būti statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai 
mokėjimo lentelės ekrane). Atliekant nemokamus sukimus, naudojamas kitoks būgnų komplektas. 
 

253. Versalio auksas („Versailles Gold“) 
 
Žaidimą „Versalio auksas“ („Versailles Gold“) yra 5 būgnų, 10 eilučių žaidimas. Žaidimą sudaro 10 kortų, iš 
kurių viena universalioji („Wild“) korta ir viena „Scatter“ korta. Visi laimingi deriniai išmokami iš kairės į 
dešinę, išskyrus „Scatter“ kortas. 
 
Mažiausias statymas: 0,02 EUR arba 1 kreditas 
Didžiausias statymas: 30,00 EUR arba 200 kreditų 
Nominalas: 1 kreditas = 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR arba 0,15 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 5000 x eilutės statymas 
 
Kaip žaisti? 

• Pasirenkamas eilučių, su kuriomis žaidžiama, skaičius. Pasirenkamas per skydelius, esančius abiejose 
ekrano pusėse. 

• Statymo nominalas (monetos vertė) pasirenkamas spustelėjus bet kurį iš keturių nominalo mygtukų. 
• Eilutės statymai pasirenkami spustelėjus bet kurį iš penkių statymo mygtukų, esančių apatiniame 

ekrano centre. Suma, rodoma kiekviename statymo mygtuke, yra suma pasirinktam eilučių skaičiui. 
Aktyvindamas bet kurį iš statymo mygtukų, žaidėjas pasirenka statymą ir tuo pačiu metu paleidžia 
žaidimą. Aktyvinti šiuos mygtukus taip pat galima nuspaudus mygtukus „C“, „V“, „B“, „N“ ir 
„M“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką „C“, atliekamas mažiausias statymas, o nuspaudus mygtuką 
„V“ – kitas statymas ir t. t. 
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• Jei atidaryta statymų lentelė, rodomos sumos, susijusios su pasirinkta statymo verte. Jei žaidėjas 
nuspaudžia bet kurį iš likusių mygtukų, atliekamas tik statymas, o susijusios išmokos rodomos 
mokėjimų lentelėje. Žaidimas paleidžiamas tik atlikus antrą aktyvinimą tuo pačiu mygtuku. 

• Kai žaidimas atidaromas pirmą kartą, pagal numatytuosius nustatymus visada pasirenkamas žemiausio 
statymo mygtukas. 

• Jei aktyvinant statymo lauką matoma laimėta suma, laukelyje „Laimėjimas“ sustoja didėti laimima 
suma ir parodoma visa laimėta suma. 

 
Jei laimima, žaidėjui suteikiama parinktis pradėti lošti nuspaudus aktyvinimo mygtuką „Lošti“. Lošimo 
funkcija aktyvinama, kai atidarytas lošimo ekranas, korta, esanti ekrano viduryje, yra užversta bei mirksi 
raudonai ir juodai. Laukelyje „Lošimo bandymai kairėje“ rodomas bandymų skaičius, kurį žaidėjas gauna šiam 
žaidimui. Laukelyje „Lošimo suma“ rodoma suma, kurią žaidėjas norėtų padvigubinti lošdamas žaidime. 
Laukelyje „Lošti ir laimėti“ rodoma suma, kurią žaidėjas galėtų laimėti, jei atspėtų kortos spalvą. Galima 
rinktis iš dviejų mygtukų: „Raudonas“ ir „Juodas“. Spustelėti mygtuką „Juodas“ taip pat galima spustelėjus 
„⇨“, esantį klaviatūroje. Spustelėti mygtuką „Raudonas“ taip pat galima spustelėjus „⇦“, esantį klaviatūroje. 
Pasirinkus „Juodą“ arba „Raudoną“ mygtuką, korta pakeliama ekrane ir išsaugoma kaip istorija. Paskutinės 
penkios kortos iš žaidėjo sesijos išsaugomos skyriuje „Istorija“. Jei žaidėjas atspėja kortos spalvą, ekrano 
viduryje matoma nauja užversta korta, kuri mirksi raudonai ir juodai. Procesas tęsiasi tol, kol žaidėjo spėjimas 
neteisingas. Suma iš laukelio „Lošimo suma“ rodoma laukelyje „Laimėjimas“. Jei žaidėjas nori užbaigti 
žaidimą „Lošimas“, jis aktyvina mygtuką „Surinkti“. Ekranas užsidaro, o suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ perkeliama į laukelį „Likutis“. Jei žaidėjas neatspėja kortos spalvos, žaidimas „Lošimas“ baigiasi, 
o žaidėjas pralošia sumą. Ekranas užsiveria. Suma iš laukelio „Laimėjimas“ pralošiama ir nepridedama prie 
likučio. Didžiausia laimėta suma, kuri gali būti atsinešta į lošimą, pateikiama lošimo lentelėje. 
 
Žaidime „Versalio auksas“ („Versailles Gold“) rodomi toliau nurodyti ekranai: 

• Likutis / kreditas – aktyvinus šį laukelį, žaidėjas gali perjungti iš kredito į valiutos (tik eurais) režimą. 
Taip pat perjungimas gali būti iš valiutos į kreditą. Šio mygtuko aktyvinimas galimas visais žaidimo 
etapais. 

• Laimėjimas – šiame laukelyje rodoma bendra laimėta suma iš eilučių vieną kartą pasukus būgnus. Jei, 
kol veikia didėjančios sumos animacija, aktyvinamas mygtukas „Surinkti“, animacija sustoja, rodoma 
suma, laimėta vieną kartą pasukus būgnus. 

• Paskutinis laimėjimas – laukelyje rodoma paskutinė žaidimo laimėta suma. 
• Laimingų eilučių laukelis – šis laukelis yra po būgnais. Jame rodomas eilutės skaičius, laimingas 

derinys ir žaidėjo laimėta suma iš to derinio. 
• Skydeliai pasirinkti eilutes ir rodyti eilučių skaičių – jie matomi abiejose ekrano pusėse. Eilučių 

skaičiaus pasirinkimas vykdomas taip: žaidėjas turėtų pasirinkti vieną iš verčių, esančių skydelyje: 1, 3, 
5, 7 arba 10. Esamos pasirinktos eilutės yra kitokios spalvos negu likusios eilutės. Eilučių skaičius 
negali būti keičiamas, kol sukasi būgnai, naudojant lošimo funkciją ir nemokamų sukimų režimu. Jei 
suma laimima keičiant eilučių skaičių, laimėta suma tiesiogiai pridedama prie žaidėjo likučio, o lošimo 
parinktis žaidėjui nebesuteikiama. 

 
Toliau nurodyti mygtukai matomi žaidimo „Versalio auksas“ („Versailles Gold“) ekrane: 

Mygtukas Pavadinimas Apibūdinimas 

 

 

Pasirinkti 
(„Select“) 

 

Kai aktyvinamas mygtukas „Pasirinkti“ („Select“), 
atliekamas statymo pasirinkimas. 
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Paleisti („Start“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Paleisti“ („Start“), būgnai 
pradeda suktis. Jei anksčiau buvo laimėta suma, ji 
automatiškai pridedama prie žaidėjo likučio. Būgnai taip 
pat gali pradėti suktis aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

 

 

Surinkti („Collect“) 

Aktyvinus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), didėjančio 
laimėjimo animacija sustoja, o laukelyje 
„Laimėjimas“ rodoma visa laimėta suma, o mygtukas 
tampa būsenos „Paleisti“ („Start“). Didėjančios laimėtos 
sumos animacija sustoja ir aktyvinus mygtuką 
„Tarpas“ (klaviatūroje). 

 

 

 

 

Lošti („Gamble“) 

Kai aktyvinamas mygtukas „Lošti” („Gamble”), iškyla 
ekranas „Lošti“. Nuspaudus mygtukus „⇦“ arba 
„⇨“ klaviatūroje, taip pat gali būti aktyvintas lošimo 
režimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacijos 
(„Denomination“) 

Rodoma vieno kredito vertė. Spustelėti šį mygtuką taip pat 
galima nuspaudus mygtuką „X“ klaviatūroje. Šis mygtukas 
neaktyvus kol sukasi būgnai ir įjungtas režimas „Lošti“. 
Pasirinkti konkrečią vertę galima nuspaudus mygtukus 
„C“, „V“, „B“ ir „N“ klaviatūroje. Nuspaudus mygtuką 
„C“, pasirenkama mažiausia nominacija, nuspaudus 
mygtuką „V“ – pasirenkama kita nominacija ir t. t. Jei yra 
laimėta suma, keičiant nominalą, ši suma pridedama prie 
žaidėjo likučio, todėl jis nebegali toliau lošti iš šios sumos. 

 

 

 

 

Garso valdymas 
(„Sound control“) 

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

 

 

 

 

Ekrano dydžio 
valdymas („Screen 

size control“) 

Aktyvinus mygtuką, ekranas yra padidinamas arba 
pamažinamas, priklausomai nuo jo esamos būsenos. 

 

 

 

 

 

Mokėjimų lentelė 
(„Paytable“) 

Kai mygtukas aktyvintas, jis atidaro / uždaro šio žaidimo 
taisykles. Šis mygtukas neaktyvus kol sukasi būgnai ir 
įjungtas režimas „Lošti“ („Gamble“). 
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Išėjimas („Exit“) 

Kai aktyvinamas šis mygtukas, žaidėjas išeina iš žaidimo. 
Mygtukas neaktyvus, kai sukasi būgnai ir kai žaidimas 
veikia lošimo režimu. Jei suma laimima aktyvinant 
mygtuką, laimėta suma pridedama prie žaidėjo likučio ir 
žaidimas uždaromas. Žaidėjas negali toliau lošti iš šios 
laimėtos sumos. 

 

 
Žaidimo ekrano viršuje žaidėjas taip pat gali pamatyti žaidimo numerį ir vietos laiką pagal jo asmeninį 
kompiuterį. 
 
Žaidimo taisyklės: 

• Išmokos rodomos mokėjimų lentelėje. 
• „Scatter“ laimėjimai nepriklauso nuo laimėtų eilučių ir taip pat pridedami prie bendros išmokamos 

sumos. 
• Jei toje pačioje eilutėje yra keli laimingi deriniai, išmokamas derinys, kuris duoda didesnį pelną 

žaidėjui. 
• Jei vienoje išmokos eilutėje yra du skirtingi deriniai su vienodu pelnu, išmokamas ilgesnis derinys. 
• Vienu laiku atliekami mokėjimai skirtingose išmokų eilutėse sudedami. 
• Jei žaidimas nutraukiamas dėl prarasto ryšio, kitą kartą, kai žaidėjas prisijungs prie žaidimo, nebaigtas 

žaidimas bus automatiškai atnaujintas toje vietoje, kur jis buvo nutrauktas. 
• Jei žaidimas buvo nutrauktas nepriklausomai nuo žaidėjo, atšaukimo momentas laikomas žaidimo 

pabaiga. Visos sukauptos lėšos bus automatiškai grąžinamos žaidėjui. 
 
Žaidimas „Versalio auksas“ („Versailles Gold“) siūlo nemokamus sukimus. Jei laimingame derinyje yra 
mažiausiai 3 „Scatter“ simboliai, žaidėjas turi galimybę žaisti 12 nemokamų žaidimų. Šių žaidimų išmokos 
nedauginamos, taikomi tik specialūs išplėtimo simboliai. Ekrane rodomas tekstinis pranešimas 
„NUSPAUSKITE PALEISTI IR PRADĖKITE“. Žaidėjas gali paleisti žaidimus, jei jis spusteli tekstinio 
pranešimo sritį arba aktyvina klaviatūros tarpo mygtuką. Pradėjus nemokamus sukimus, pasirinktam žaidimui 
automatiškai atsitiktiniu būdu parenkami specialūs išplėtimo simboliai iš galimų kortų (išskyrus universaliąją 
(„Wild“) ir „Scatter“ kortas). Būgnai pasileidžia automatiškai ir sukasi tol, kol užbaigiami nemokami sukimai. 
Nemokami sukimai žaidžiami aktyvinimo statymais ir eilutėmis. Nemokamų sukimų sustabdyti negalima. Jei 
atliekant nemokamus sukimus pasirodo specialūs išplėtimo simboliai, jie taikomi visoms to būgno pozicijoms. 
Tokiu atveju išmokami būgno, ant kurio pasirodė išplėtimo simboliai, visų aktyvių eilučių laimėjimai. Prieš 
pritaikant specialų išplėtimo simbolį, išmokami visų kitų eilučių ir „Scatter“ mokėjimai. Atliekant nemokamus 
sukimus, universalusis („Wild“) simbolis nepakeičia specialiųjų išplėtimo simbolių. Jei atliekant nemokamus 
sukimus, matomi bent 3 kiti „Scatter“ simboliai, prie likusių žaidimų pridedama 12 naujų žaidimų. Specialusis 
išplėtimo simbolis, pasirinktas atliekant nemokamus sukimus, naudojamas ir per papildomus nemokamus 
sukimus. Kai užbaigiami visi nemokami žaidimai, bendra laimėta suma per nemokamus sukimus gali būti 
statoma žaidime „Lošti“ (jei suma mažesnė arba lygi sumai, nurodytai mokėjimo lentelės ekrane). Atliekant 
nemokamus sukimus, naudojamas kitoks būgnų komplektas. 
 

254. Geišos vėduoklė („Geisha‘s Fan“) 
 
Lošimo taisyklės 
Vaizdo lošimo automatas „Geišos vėduoklė“ turi penkis besisukančius būgnus su ant jų pateiktais simboliais. 
Kiekvieną kartą, kai sukate būgnus, jie sustoja lošimo lange rodydami atsitiktinį 15 simbolių derinį. Tam tikri 
simbolių deriniai reiškia laimėjimą. 
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Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (toliau – eilutės) ir statyti norimas sumas kiekvienai eilutei (rodoma lauke 
„Statymas“, esančiame ekrano apačioje). Norėdami pasukti būgnus, galite naudoti mygtukus „Sukti“, 
„Didžiausias statymas“ (tik staliniams kompiuteriams). Kai naudojate mygtuką „Didžiausias statymas“, 
ignoruojate esamas pasirinktas eilutes, ir jūsų statymas pateikiamas su didžiausiu lošime leidžiamų kreditų ir 
eilučių skaičiumi. 
  
Vaizdo lošimo automatas „Geišos vėduoklė“ turi „Wild“ simbolį ir specialųjį išplečiamąjį („Expanding“) 
simbolį. „Wild“ simbolis suteikia jums nemokamų sukimų, jei ant būgnų pasirodys bent 3 išsklaidyti 
„Wild“ simboliai. Magiškasis specialusis išplečiamasis („Expanding“) simbolis pasirodo tik per nemokamus 
sukimus. Taip pat galite rinktis lošti ir padvigubinti savo laimėjimą. 
  
Kaip lošti? 

1. Pasirinkite savo statymą spustelėdami mygtukus „–“ ir „+“, esančius po lauku „Bendras statymas“. Kai 
pasirenkate didžiausią statymo sumą, spustelėjus mygtuką „+“, suma bus atgal perstatyta ant 
mažiausios sumos. Pinigų suma, kurią statote per kiekvieną sukimą („Bendras statymas“), yra jūsų 
statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių skaičiaus. Bendro statymo suma bus rodoma 
laukelyje „Bendras statymas“. 

2. Pasirinkite eilučių skaičių, ant kurių norite statyti, spustelėdami mygtukus „–“ ir „+“, esančius žemiau 
eilučių laukelio. Kai pasirenkate maksimalų galimų eilučių skaičių, spustelėję mygtuką „+“ dar kartą, 
perstatysite eilučių skaičių atgal ant 1. 

3. Kai pasirenkate statymą ir eilutes, spustelėkite mygtuką „Sukti“ ir paleiskite būgnus. Jei sustoję būgnai 
rodo laimingą derinį, jūs laimite. 

4. Taip pat galite spustelėti ant mygtuko „Didžiausias statymas“ ir statyti didžiausią lošime leidžiamą 
statymą ir eilučių skaičių. Šiame lošime didžiausias galimas eilučių skaičius yra 9. Įsidėmėkite, kad 
būgnai pradės suktis, kai tik spustelėsite mygtuką „Didžiausias statymas“, net jei neperžiūrėjote 
ankstesnių verčių arba iš naujo nepatvirtinote savo veiksmo. 

5. Jei nesate tikri dėl savo laimėjimo, spustelėkite mygtuką „Laimėjimai“, esantį lošimo lange, ir 
peržiūrėkite laimėjimo eilutes ir laimingus derinius. Jei išlošiate keliose eilutėse, laimėjimai 
susumuojami, o bendra suma rodoma lauke „Laimėjimas“. 

 
Laimėjimas 
Laimingi deriniai 
Kad laimėtumėte, laimingi simboliai turi iškristi iš eilės vienas po kito pagal pateiktą laimėjimo eilutę, 
pradedant nuo labiausiai kairėje esančio būgno. Visi laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus vėduoklės 
(„Fan“) simbolį ir specialųjį išplečiamąjį („Expanding“) simbolį per nemokamus sukimus, kurie gali pasirodyti 
bet kokia seka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimas apskaičiuojamas 
padauginus jūsų statymą už eilutę (rodoma lauke „Statymas“, esančiame ekrano apačioje) iš laimingų derinių, 
gautų atlikus sukimą. Laimėjimai su simboliu „Scatter“ padauginami iš bendro statymo ir pridedami prie 
laimėjimo eilučių. Laimėta suma pridedama prie jūsų bendros kreditų sąskaitos, kai nuspaudžiate mygtuką 
„Surinkti“. 
  
„Wild“ simbolis 
Vėduoklės („Fan“) simbolis pagrindiniame žaidime gali pakeisti visus kitus simbolius, tačiau per nemokamus 
sukimus jis pakeičia visus simbolius, išskyrus išplečiamąjį („Expanding“) simbolį. Jis taip pat yra simbolis 
„Scatter“: jei matote 3 arba daugiau jų išsklaidytų, gaunate nemokamų sukimų. Jei matote 2 „Wild“ simbolius 
(ant pirmo ir antro būgno aktyvioje laimėjimo eilutėje), jie gali pakeisti 2 vėduoklės („Fan“) simbolius. 
  
Nemokami sukimai 
Jei, atlikus sukimą, 3, 4 arba 5 „Wild“ simboliai rodomi bet kur ant būgnų, laimite kreditų bei nemokamų 
sukimų. Kai gaunate nemokamų sukimų, pasirodys vėduoklės („Fan“) simbolis ir atsitiktinai pasirinks vieną iš 
simbolių lošime (iš visų, išskyrus „Wild“ simbolį), kuris taps specialiuoju išplečiamuoju („Expanding“) 
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simboliu tik per nemokamus sukimus (tik šioje funkcijoje) Specialusis išplečiamasis („Expanding“) simbolis 
pirmiausia bus išmokamas kaip įprastas simbolis aktyviose laimėjimo eilutėse. Įprasti visų simbolių mokėjimai 
pateikiami prieš išplėtimą. Tuomet, jei ant būgnų matoma pakankamai išplečiamųjų simbolių, kad būtų laimėta, 
jis plėsis ir apims visas 3 padėtis ant būgnų ir bus apmokėtas kaip įprastas simbolis, tačiau netgi ir negretimose 
padėtyse visose aktyviose laimėjimo eilutėse. Specialusis išplečiamasis („Expanding“) simbolis negali būti 
pakeistas „Wild“ simboliu per nemokamus sukimus. 
  
Šiame lošime pateikiama po 10 nemokamų lošimų. Juose naudojamas tas pats statymas už eilutę (vertė rodoma lauke 
„Statymas“) ir eilutės vertės, naudojamos atliekant sukimą, per kurį buvo paleista ši funkcija. Laimėjimai 
apskaičiuojami sudedant visus laimėjimus per nemokamus sukimus. Kai, atliekant nemokamus sukimus, būgnuose 
matomas nemokamus sukimus suteikiantis derinys, nemokamų sukimų skaičius padidinamas 10. 
  
Nemokamų sukimų limitas 
Jei visi kaupiamieji laimėjimai, laimėti per nemokamus sukimus, yra didesni negu tam tikra riba (kurią nustato 
operatorius), lošėjas gaus ribinę sumą, ir nemokamų sukimų sesija bus baigta. 
  
Lošimo funkcija 
Jei galima lošimo funkcija, galioja toliau pateiktos taisyklės. Po kiekvieno laimėjimo, jei neviršijote savo 
lošimo limito, galėsite pasinaudoti mygtuku „Lošti“, esančiu lošimo lange. Jei naudojatės staliniais 
kompiuteriais, mygtuką „Didžiausias statymas“ pakeičia mygtukas „Lošti“, jei ši funkcija prieinama. Galite 
rinktis, arba surinkti savo laimėjimus, arba lošti jais ir padvigubinti sumą. 
Jei pasirinksite lošti, ekrane pasirodys užverstų pokerio kortų malka. Turėsite spėti, ar kita korta bus juoda ar 
raudona. Kai pasirinksite spalvą, korta bus atversta, ir jei jūsų spėjimas buvo teisingas, jūsų turimas laimėjimas 
bus padvigubintas. Jei neatspėsite spalvos, pralošite turimą laimėjimą. 
Jei laimite nemokamą sukimą, pasibaigus nemokamiems sukimams, pasirodo mygtukas „Lošti“ (tačiau jis 
nerodomas, jei yra nemokamų sukimų riba), todėl taip pat įmanoma lošti naudojant nemokamų sukimų 
laimėjimus. 
Lošimo mygtukas nepasirodo, jei laimėta suma didesnė negu tam tikra „ribinė“ suma (kurią nustato 
operatorius). Jei lošėjas jau lošia, o jo turimas laimėjimas viršija ribinę sumą, tuomet lošimo funkcija baigiasi, o 
lošėjas gali surinkti savo laimėjimą. 
  
Lošimo atkūrimas 
Jei pasitraukiate iš lošimo jam nepasibaigus, kai pagrindiniame lošime pasiūlomas mygtukas „Surinkti“, visi 
jūsų laimėjimai bus tinkamai įskaičiuoti į jūsų sąskaitą pagal laimėjimo rezultatą, gautą prieš per anksti 
nutraukiant lošimą. Jei esate pertraukiamas per nemokamą sukimą / lošimą, vis tiek galėsite užbaigti pasirinktą 
funkciją. Jei lošimas pertraukiamas, kai renkamas išplečiamasis simbolis, lošime pasirinktas simbolis bus 
rodomas virš būgnų, kai grįšite į lošimą, Jei jūsų lošimas nutrūko dėl techninių problemų, tuomet kai grįšite į 
lošimą, lošimas bus atkurtas toje vietoje, iš kurios pasitraukėte. 
  

255. Pakvaišę dėl monstrų („Monster Madness“) 
 
Lošimo taisyklės 
Vaizdo lošimo automatas „Pakvaišę dėl monstrų“ turi tris besisukančius būgnus su ant jų pateiktais simboliais. 
Kiekvieną kartą, kai sukate būgnus, jie sustoja lošimo lange rodydami atsitiktinį 9 simbolių derinį. Tam tikri 
simbolių deriniai reiškia laimėjimą. 
 
Galite rinktis sumą, kurią norite statyti ant 8 fiksuotų laimėjimo eilučių (toliau – eilutės). Norėdami pasukti 
būgnus, galite rinktis mygtukus „Sukti“, „Didžiausias statymas“. Kai pasirenkate mygtuką „Didžiausias 
statymas“ (galimas tik staliniuose kompiuteriuose), ignoruojate esamą statymo pasirinkimą, lošime žaidžiama 
didžiausiu leidžiamu statymu. 
Vaizdo lošimo automatas „Pakvaišę dėl monstrų“ turi simbolį „Wild“ ir simbolį „Scatter“, kuris paleidžia 
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nemokamus sukimus. Tik per nemokamus sukimus gali pasirodyti du „Wild“ simboliai „Scatter“: vienas, kuris 
padvigubina nemokamų sukimų laimėjimą, o antras – suteikia vieną papildomą nemokamą sukimą. 
 
Kaip lošti? 

1. Pasirinkite savo statymą spustelėdami mygtukus „–“ ir „+“, esančius po lauku „Bendras statymas“. Kai 
pasirenkate didžiausią statymo sumą, spustelėjus mygtuką „+“, suma bus atgal perstatyta ant 
mažiausios sumos. Šiame lošime yra 8 fiksuotos laimėjimo eilutės. 

2. Kai pasirenkate, spustelėkite mygtuką „Sukti“ ir paleiskite būgnus. Jei sustoję būgnai rodo laimingą 
derinį, jūs laimite pagal laimėjimų lentelę. 

3. Taip pat galite spustelėti ant mygtuko „Didžiausias statymas“ ir statyti didžiausią lošime leidžiamą 
statymą. Šiame lošime yra 8 fiksuotos laimėjimo eilutės. Įsidėmėkite, kad būgnai pradės suktis, kai tik 
spustelėsite mygtuką „Didžiausias statymas“, net jei neperžiūrėjote ankstesnių verčių arba iš naujo 
nepatvirtinote savo veiksmo. 

4. Jei nesate tikri dėl savo laimėjimo, spustelėkite mygtuką „i“ (laimėjimas), esantį lošimo lange, ir 
peržiūrėkite laimingus derinius. Jei išlošiate keliose eilutėse, laimėjimai susumuojami, o bendra suma 
rodoma lauke „Laimėjimas“. 

  
Nemokami sukimai 
3 simboliai „Scatter“ paleidžia 5 pagrindinio lošimo nemokamus sukimus. Už kiekvieną rodomą papildomą 
simbolį „Scatter“ gaunate 1 papildomą nemokamą sukimą. 
Atliekant nemokamus sukimus, nėra simbolio „Scatter“ ir „Wild“ simbolio. Tačiau tik per nemokamus sukimus 
yra du simboliai „Scatter“. Pirmas simbolis „Scatter“ suteikia vieną papildomą nemokamą sukimą, o antrasis 
padaugina laimėjimą du kartus. Jei tame pačiame laimingame derinyje yra daugiau negu vienas simbolis 
„Scatter“, jų daugikliai sujungiami (padauginami kartu). Simbolis „Scatter“ daugina tik laimėjimus, kuriuose jis 
naudojamas kaip pakeičiamasis simbolis. Du simboliai „Scatter“ pakeičia visus simbolius, išskyrus save. 
  
Lošimo funkcija 
Jei galima lošimo funkcija, galioja toliau pateiktos taisyklės. Po kiekvieno laimėjimo, jei neviršijote savo 
lošimo limito, galėsite pasinaudoti mygtuku „Lošti“, esančiu lošimo lange. Jei naudojatės staliniais 
kompiuteriais, mygtuką „Didžiausias statymas“ pakeičia mygtukas „Lošti“, jei ši funkcija prieinama. Galite 
rinktis, arba surinkti savo laimėjimus, arba lošti jais ir padvigubinti sumą. 
Jei pasirinksite lošti, ekrane pasirodys užversta pokerio korta. Turėsite spėti, ar kita korta bus juoda ar raudona. 
Kai pasirinksite spalvą, korta bus atversta, ir jei jūsų spėjimas buvo teisingas, jūsų turimas laimėjimas bus 
padvigubintas. Jei neatspėsite spalvos, pralošite turimą laimėjimą. 
Jei laimite nemokamą sukimą, pasibaigus nemokamiems sukimams, pasirodo mygtukas „Lošti“ (tačiau jis 
nerodomas, jei yra nemokamų sukimų riba), todėl taip pat įmanoma lošti naudojant nemokamų sukimų 
laimėjimus. 
Lošimo mygtukas nepasirodo, jei laimėta suma didesnė negu tam tikra „ribinė“ suma (kurią nustato 
operatorius). Jei lošėjas jau lošia, o jo turimas laimėjimas viršija ribinę sumą, tuomet lošimo funkcija baigiasi, o 
lošėjas gali surinkti savo laimėjimą. 
  
Nemokami sukimai 
Per nemokamus sukimus bus naudojamas statymas, naudotas atliekant sukimą, kuris paleido šią funkciją. 
Laimėjimai apskaičiuojami sudedant visus laimėjimus per nemokamus sukimus. Turite spustelėti mygtuką 
„Sukti“ per kiekvieną nemokamą sukimą . 
  
Nemokamų sukimų limitas 
Jei visi kaupiamieji laimėjimai, laimėti per nemokamus sukimus, yra didesni negu tam tikra riba (kurią nustato 
operatorius), lošėjas gaus ribinę sumą, ir nemokamų sukimų sesija bus baigta. 
  
Lošimo atkūrimas 
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Jei pasitraukiate iš lošimo jam nepasibaigus, kai pagrindiniame lošime pasiūlomas mygtukas „Surinkti“, visi 
jūsų laimėjimai bus tinkamai įskaičiuoti į jūsų sąskaitą pagal laimėjimo rezultatą, gautą prieš per anksti 
nutraukiant lošimą. Jei esate pertraukiamas per nemokamą sukimą / lošimą, galėsite toliau jį tęsti su papildoma 
funkcija nuo ten, kur buvote nutrauktas. Jei jūsų lošimas nutrūko dėl techninių problemų, tuomet kai grįšite į 
lošimą, lošimas bus atkurtas toje vietoje, iš kurios pasitraukėte. 
  
Kitos taisyklės 
Kad laimėtumėte, laimingi simboliai (išskyrus „Scatters“) turi iškristi iš eilės vienas po kito pagal pateiktą 
laimėjimo eilutę, pradedant nuo labiausiai kairėje esančio būgno. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės 
laimėjimas. Laimėjimas apskaičiuojamas jūsų bendrą statymą padauginus iš laimingų derinių, gautų atlikus 
sukimą. Gedimas panaikina visus laimėjimus ir lošimą. 
 

256. Šaolinio tigras („Shaolin‘s Tiger“) 
 
Lošimo taisyklės 
Vaizdo lošimo automatas „Šaolinio tigras“ turi penkis besisukančius būgnus su ant jų pateiktais simboliais. 
Kiekvieną kartą, kai sukate būgnus, jie sustoja lošimo lange rodydami atsitiktinį 15 simbolių derinį. Tam tikri 
simbolių deriniai reiškia laimėjimą. 
Galite rinktis iki 9 laimėjimo eilučių (toliau – eilutės) ir statyti norimas sumas kiekvienai eilutei (rodoma lauke 
„Statymas“, esančiame ekrano apačioje). Norėdami pasukti būgnus, galite naudoti mygtukus „Sukti“, 
„Didžiausias statymas“ (tik staliniams kompiuteriams). Kai naudojate mygtuką „Didžiausias statymas“, 
ignoruojate esamas pasirinktas eilutes, ir jūsų statymas pateikiamas su didžiausiu lošime leidžiamų kreditų ir 
eilučių skaičiumi. 
Vaizdo lošimo automatas „Šaolinio tigras“ turi „Wild“ simbolį ir 3 simbolius „Scatter“. Simboliai 
„Scatter“ suteikia jums nemokamų sukimų, jei jie, atlikus sukimą, pasirodo atitinkamai 1, 3 ir 5 būgnuose. 3 
simboliai „Scatter“ taps „Wild“ simboliais per nemokamus sukimus bei suteiks papildomų laimėjimų. Jūs taip 
pat galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimų ir juos padvigubinti. 
  
Kaip lošti? 

1. Pasirinkite savo statymą spustelėdami mygtukus „–“ ir „+“, esančius po lauku „Bendras statymas“. Kai 
pasirenkate didžiausią statymo sumą, spustelėjus mygtuką „+“, suma bus atgal perstatyta ant 
mažiausios sumos. Pinigų suma, kurią statote per kiekvieną sukimą („Bendras statymas“), yra jūsų 
statymas, padaugintas iš pasirinktų aktyvių eilučių skaičiaus. Bendro statymo suma bus rodoma 
laukelyje „Bendras statymas“. 

2. Pasirinkite eilučių skaičių, ant kurių norite statyti, spustelėdami mygtukus „–“ ir „+“, esančius žemiau 
eilučių laukelio. Kai pasirenkate maksimalų galimų eilučių skaičių, spustelėję mygtuką „+“ dar kartą, 
perstatysite eilučių skaičių atgal ant 1. 

3. Kai pasirenkate statymą ir eilutes, spustelėkite mygtuką „Sukti“ ir paleiskite būgnus. Jei sustoję būgnai 
rodo laimingą derinį, jūs laimite. 

4. Taip pat galite spustelėti ant mygtuko „Didžiausias statymas“ ir statyti didžiausią lošime leidžiamą 
statymą ir eilučių skaičių. Šiame lošime didžiausias galimas eilučių skaičius yra 9. Įsidėmėkite, kad 
būgnai pradės suktis, kai tik spustelėsite mygtuką „Didžiausias statymas“, net jei neperžiūrėjote 
ankstesnių verčių arba iš naujo nepatvirtinote savo veiksmo. 

5. Jei nesate tikri dėl savo laimėjimo, spustelėkite mygtuką „Laimėjimai“, esantį lošimo lange, ir 
peržiūrėkite laimėjimo eilutes ir laimingus derinius. Jei išlošiate keliose eilutėse, laimėjimai 
susumuojami, o bendra suma rodoma lauke „Laimėjimas“. 

  
Laimėjimas 
Laimingi deriniai 
Kad laimėtumėte, laimingi simboliai turi iškristi iš eilės vienas po kito pagal pateiktą laimėjimo eilutę, 
pradedant nuo labiausiai kairėje esančio būgno. Visi laimėjimai išmokami simboliams pasirodant iš kairės į 
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dešinę, išskyrus „Scatter”, kurie gali pasirodyti ir laimėjimai išmokami bet kokia pasirodymo tvarka. 
Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimas apskaičiuojamas padauginus jūsų statymą 
už eilutę (rodoma lauke „Statymas“) iš laimingų derinių, gautų atlikus sukimą. Laimėta suma pridedama prie 
jūsų bendros kreditų sąskaitos, kai nuspaudžiate mygtuką „Surinkti“. 
  
Nemokami sukimai 
Juose naudojamas tas pats statymas už eilutę (vertė rodoma lauke „Statymas“) ir eilutės vertės, naudojamos 
atliekant sukimą, per kurį buvo paleista ši funkcija. 
 
Nemokamų sukimų limitas 
Jei visi kaupiamieji laimėjimai, laimėti per nemokamus sukimus, yra didesni negu tam tikra riba (kurią nustato 
operatorius), lošėjas gaus ribinę sumą, ir nemokamų sukimų sesija bus baigta. 
  
Lošimo funkcija 
Jei galima lošimo funkcija, galioja toliau pateiktos taisyklės. Po kiekvieno laimėjimo, jei neviršijote savo 
lošimo limito, galėsite pasinaudoti mygtuku „Lošti“, esančiu lošimo lange. Jei naudojatės staliniais 
kompiuteriais, mygtuką „Didžiausias statymas“ pakeičia mygtukas „Lošti“, jei ši funkcija prieinama. Galite 
rinktis, arba surinkti savo laimėjimus, arba lošti jais ir padvigubinti sumą. 
Jei pasirinksite lošti, ekrane pasirodys užverstų pokerio kortų malka. Turėsite spėti, ar kita korta bus juoda ar 
raudona. Kai pasirinksite spalvą, korta bus atversta, ir jei jūsų spėjimas buvo teisingas, jūsų turimas laimėjimas 
bus padvigubintas. Jei neatspėsite spalvos, pralošite turimą laimėjimą tuo sukimu. 
Jei laimite nemokamą sukimą, pasibaigus nemokamiems sukimams, pasirodo mygtukas „Lošti“ (tačiau jis 
nerodomas, jei yra nemokamų sukimų riba), todėl taip pat įmanoma lošti naudojant nemokamų sukimų 
laimėjimus. 
Lošimo mygtukas nepasirodo, jei laimėta suma didesnė negu tam tikra „ribinė“ suma (kurią nustato 
operatorius). Jei lošėjas jau lošia, o jo turimas laimėjimas viršija ribinę sumą, tuomet lošimo funkcija baigiasi, o 
lošėjas gali surinkti savo laimėjimą. 
  
Lošimo atkūrimas 
Jei pasitraukiate iš lošimo jam nepasibaigus, kai pagrindiniame lošime pasiūlomas mygtukas „Surinkti“, visi 
jūsų laimėjimai bus tinkamai įskaičiuoti į jūsų sąskaitą pagal laimėjimo rezultatą, gautą prieš per anksti 
nutraukiant lošimą. Jei esate pertraukiamas per nemokamą sukimą / lošimą, galėsite toliau jį tęsti su papildoma 
teise nuo ten, kur buvote nutrauktas. Jei jūsų lošimas nutrūko dėl techninių problemų, tuomet kai grįšite į 
lošimą, lošimas bus atkurtas toje vietoje, iš kurios pasitraukėte. 
 

257. Pašėlęs vanduo („Wild Water™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 10 000 EUR / 20 000 žetonų – vienoje statymo linijoje 
 
Žaidimas „Pašėlęs vanduo“ („Wild Water™“) yra 5 būgnų, 20 statymų linijų lošimas, kuriame yra tokios 
funkcijos, kaip „Laukiniai“ („Wild“) pakeitimai, Papildomi sukimai („Free spins“), sukrauti simboliai ir 
specialūs „Banglentininkų komandos“ („Surf Team“) ir „Bangos jau čia“ („Surf's Up“) bonus laimėjimai. 
l Lošimas lošiamas 20 linijų fiksuotomis statymo linijomis, 1-10 statymų lygiais ir skirtinga žetonų verte. 
l Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL / LYGIS“) selektoriumi. 
l Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi. 
l ŽETONAI („COINS / ŽETONAI“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 
l DIDŽIAUSIŲ STATYMŲ („Max Bet“) lygmenyje lošiama 20 statymo linijų, aukščiausiame statymų 

lygmenyje ir su tuometine žetonų verte. 
l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
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l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus laimėjimui, parodytam Laimėjimų lentelėje („Paytable“) ir 
padaugintam iš lošimo lygio. 

l Lošimo lygis yra lygus skaičiui žetonų pastatytų vienoje statymo linijoje. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingi būna nuo – kairiausio būgno iki dešiniausio būgno. 
l Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas. 
l Vienu metu įvykstantys laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
l Visi žetonų laimėjimai taikomi statymo linijų laimėjimams, „Banglentininkų komandos“ („Surf Team“) ir 

„Bangos jau čia“ („Surf's Up“) tik bonus laimėjimai. 
 
Sukrauti simboliai („Stacked Symbols”) 
l Pagrindiniame žaidime ir Papildomuose sukimuose („Free Spins“), banglentininko simboliai atsiranda 

kaip sukrauti simboliai ant būgnų. 
l Sukrautas simbolis yra simbolis, kuris arba dalinai uždengia būgną (1 arba 2 pozicijas ant būgno), arba 

visiškai uždengia visas tris pozicijas ant būgno. 
l Sukrauti simboliai bus visiškai arba dalinai parodyti, priklausomai nuo to, kaip nusileis būgnas. 
l Bet kuri sukrauto simbolio dalis, patekusi ant laimėjusios statymo linijos, apmokama taip, kaip parašyta 

Laimėjimų lentelėje. 
 
„Banglentininkų komandos“ („Surf Team“) ir „Bangos jau čia“ („Surf's Up“) bonus laimėjimai 
l Pagrindiniame žaidime ir Papildomuose sukimuose („Free Spins“) „Banglentininkų komandos“ („Surf 

Team“) ir „Bangos jau čia“ („Surf's Up“) bonus laimėjimai yra aktyvuojami, kai bet kokia kombinacija iš 
visų 5 banglentininko simbolių ar 5 skirtingi banglentininko simboliai atsiras ant visų 5 būgnų. 

l „Banglentininkų komandos“ („Surf Team“) bonus laimėjimas 
l Kai visi 5 skirtingi banglentininko simboliai atsiranda kaip sukrauti simboliai kombinacijose po 3 ant visų 

5 būgnų, išmokama 200 kartų didesnė suma nei dabartinis statymas. 
 
„Bangos jau čia“ („Surf's Up“) bonus laimėjimas 
l Bet kokia 5 banglentininko simbolių kombinacija, atsiradusi kaip po 3 sukrauti simboliai ant visų 5 būgnų, 

išmokama 20 kartų didesnė suma nei dabartinis statymas 
l „Banglentininkų komandos“ („Surf Team“) ir „Bangos jau čia“ („Surf's Up“) bonus laimėjimai žetonais 

yra lygūs dabartiniam statymui padaugintam iš taikomo bonusinio laimėjimo koeficiento (x200 arba x20). 
l „Banglentininkų komandos“ („Surf Team“) ir „Bangos jau čia“ („Surf's Up“) bonus laimėjimai pinigais 

yra lygūs laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l „Banglentininkų komandos“ („Surf Team“) laimėjimas negali būti laimėtas tuo pat metu kaip ir „Bangos 

jau čia“ („Surf's Up“) bonus laimėjimas. 
l Statymų linijos laimėjimai yra pridedami prie bet kurių „Banglentininkų komandos“ („Surf Team“) ir 

„Bangos jau čia“ („Surf's Up“) bonus laimėjimų. 
 
Laukinis simbolis („Wild Symbol“) 

 
l Simboliai „Laukinis“ („Wild“) gali atsirasti ant bet kurio būgno pagrindiniame žaidime ir Papildomuose 

sukimuose („Free Spins“) ir pakeisti visus simbolius, išskyrus „Išskaidymo“ („Scatter“). 
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l Simbolio „Laukinis“ („Wild“) pakeitimas išmoka didžiausią galimą laimėti kombinaciją statymų linijoje, 
remiantis Laimėjimų lentele („Paytable“). 

l Papildomuose sukimuose („Free Spins“), simboliai „Laukinis“ automatiškai išsiplečia, kad uždengtų visą 
būgną, ant kurio jie atsiranda, jei tai nulemia statymo linijos laimėjimą. 

l Simboliai „Laukinis“ („Wild“) negali pakeisti banglentininko simbolių, kad užbaigtų „Banglentininkų 
komandos“ („Surf Team“) ir „Bangos jau čia“ („Surf's Up“) bonus laimėjimus. 

 
Papildomi sukimai („Free Spins“) 
l 3 ar daugiau „Išskaidymo“ („Scatter“) simboliai atsiradę bet kur ant būgnų pagrindiniame žaidime 

aktyvuoja Papildomus sukimus („Free Spins“). 
l Papildomų sukimų („Free Spins“) skaičius, kurį galima laimėti, nurodytas Laimėjimų lentelėje 

(„Paytable“). 
l Papildomi sukimai („Free Spins“) yra žaidžiami tame pačiame statymų lygyje ir su ta pačia žetonų verte 

kaip ir sukimas, kuriame buvo aktyvuoti Papildomi sukimai („Free Spins“). 
l Nauji Papildomi sukimai negali būti laimėti per Papildomus sukimus („Free Spins“). 
l Papildomų sukimų („Free Spins“) laimėjimai yra pridedami prie bet kurių statymo linijos laimėjimų. 
l GALUTINIS LAIMĖJIMAS („Total win“) parodo visus laimėjimus, kurie įvyko per Papildomus sukimus 

(„Free Spins“), pridedant visus laimėjimus, kurie įvyko per sukimą, kuriame buvo aktyvuoti Papildomi 
sukimai („Free Spins“). 

l Pasibaigus Papildomiems sukimams („Free Spins“), žaidimas sugrįžta į sukimą, kuriame aktyvuoti 
Papildomi sukimai („Free Spins“). 

 
Žaidimo funkcijos 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
 

Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

	

Spausti į kairę arba į dešinę rodančias rodykles, 
norint peržiūrėti Laimėjimų lentelę. Norint 
sugrįžti į žaidimą, spausti x mygtuką. 

	

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.4%. 
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Laimėjimų lentelė: 
 

	

	
 

258. Laukinis-O-Tronas 3000 („Wild-O-Tron 3000™“) 
 

Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 5 000,00 EUR / 5 000 žetonų – vienoje statymo linijoje 
 
Žaidimas „Laukinis-O-Tronas 3000“ („Wild-O-Tron 3000™“) yra 5 būgnų, 3 eilių, 20 fiksuotų linijų 
lošimas, kuris turi tokias funkcijas – sukrautus simbolius, „Laukinius“ („Wild“) pakeitimus ir „Laukinio-
O-Trono“ („Wild-O-Tron“) funkciją. 
l Lošimas lošiamas 20 linijų fiksuotomis statymo linijomis, 1-10 statymų lygiais (20 žetonų per 

LEVEL / LYGIS, fiksuota) ir skirtinga žetonų verte. 
l Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL / LYGIS“) selektoriumi. 
l Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi. 
l ŽETONAI („COINS / ŽETONAI“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 
l DIDŽIAUSIŲ STATYMŲ („Max Bet“) lygmenyje lošiama aukščiausiu statymų lygmeniu ir su 

tuometine žetonų verte. Lošiant bet kuriame žemesniame statymų lygmenyje, DIDŽIAUSI 
STATYMAI („Max Bet“) turi būti paspaustas du kartus, kad lošimas vyktų su pasirinkta žetonų verte. 

l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
l Lošimo lygis yra lygus skaičiui žetonų pastatytų vienoje statymo linijoje. 
l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus laimėjimui, parodytam Laimėjimų lentelėje („Paytable“) 

ir padaugintam iš lošimo lygio. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingi būna nuo – kairiausio būgno iki dešiniausio būgno. 
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l Vienu metu įvykstantys laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
 
Sukrauti simboliai („Stacked Symbols“) 
l Pagrindiniame žaidime ir per „Laukinio-O-Trono“ („Wild-O-Tron“) funkciją, robotų simboliai 

atsiranda kaip sukrauti simboliai ant būgnų. 
l Sukrautas simbolis yra simbolis, kuris arba dalinai uždengia būgną (1 arba 2 pozicijas ant būgno), 

arba visiškai uždengia visas tris pozicijas ant būgno. 
l Sukrauti simboliai bus visiškai arba dalinai parodyti, priklausomai nuo to, kaip nusileis būgnas. 
l Bet kuri sukrauto simbolio dalis, patekusi ant laimėjusios statymo linijos, apmokama taip, kaip 

parašyta Laimėjimų lentelėje. 
 
Laukinis simbolis („Wild Symbol“) 

	
l Simbolio „Laukinis“ („Wild“) gali pakeisti visus simbolius. 
l Simbolio „Laukinis“ („Wild“) pakeitimas išmoka didžiausią galimą laimėti kombinaciją statymų 

linijoje, remiantis Laimėjimų lentele („Paytable“). 
 

„Laukinio-O-Trono“ („Wild-O-Tron“) funkcija 

	
l Pagrindiniame žaidime, kiekvieno sukimo pradžioje, atsiranda galimybė aktyvuoti „Laukinio-O-

Trono“ („Wild-O-Tron“) funkciją. 
l „Laukinio-O-Trono“ („Wild-O-Tron“) funkcija transformuoja visus atvejus, kai sukimo metu 

atsiranda nuo 1 iki 6 roboto simboliai, į „Laukinius“ („Wild“) simbolius. 
l Per „Laukinio-O-Trono“ („Wild-O-Tron“) žaidimą visos šalia būgnų esančios Laukinio-O-Trono 

lempos nušvinta transformuotų simbolių spalvomis. 
l „Laukinio-O-Trono“ („Wild-O-Tron“) funkcija yra žaidžiama su tomis pačiomis statymo linijomis, 

statymo lygiu ir žetonų vertę kaip ir sukimo, kuris aktyvavo „Laukinio-O-Trono“ („Wild-O-Tron“) 
funkciją. 

l „Laukinio-O-Trono“ („Wild-O-Tron“) funkcijas laimėjimai yra pridedami prie likučio. 
 
Žaidimo funkcijos 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 

 
Mygtukas Funkcija 
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Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

	

Spausti į kairę arba į dešinę rodančias rodykles, 
norint peržiūrėti Laimėjimų lentelę. 

	

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.01%. 
 
Laimėjimų lentelė: 
 

 
 

259. Amerikietiška ruletė („American Roulette“) 
 
Mažiausias statymas: 0,1 EUR 
Didžiausias statymas: 5000,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 46200,00 EUR 
 
Žaidimo „Amerikietiška ruletė“ („American Roulette“) turas susideda iš: 
l Žaidėjas yra kviečiamas pateikti savo statymus. 
l Žaidėjai pasirenka ir pateikia savo statymus. 
l Po statymo, žaidėjai paspaudžia SUKTI/SPIN mygtuką, norėdami pradėti žaidimą. Visų atliktų 

statymų vertė pašalinama iš žaidėjo balanso ir tada kamuoliukas yra paleistas į ruletės ratą. 
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l Po to, kai kamuoliukas nusileido lošime, paskelbtas laimėtojo numeris ir visi laimėti statymai yra 
mokami. 

 
Statymas 
Žaidėjai gali rinktis iš viduje esančių statymų, išorės statymų, lenktynių trasos statymų. Statymai atliekami 
įdedant žetonus tiesiai į ruletės stalą. 
Statymų tipai („Bet Types“) 
Vidiniai statymai („Inside Bets“) 
Vidiniai statymai – statymai, padaryti ant skaičių ar linijų tarp skaičių vidinėje stalo zonoje. 
l Tiesioginis („Straight“). Tiesioginis arba vieno skaičiaus statymas yra statomas ant vieno skaičiaus. 

Kad atliktumėte tiesioginį statymą, padėkite žetoną ant skaičiaus, esančio ant stalo. 
l Išskaidytas („Split“). Išskaidytas statymas yra dedamas ant 2 besiliečiančių skaičių. Norėdami atlikti 

išskaidymą, padėkite žetoną ant linijos, esančios tarp 2 besiliečiančių skaičių. 
l Trijų linija („Gatvė“) (Three line (Street)“). Trijų linijų (gatvės) statymas yra statymas, daromas ant 3 

skaičių linijos. Norėdami atlikti Gatvės statymą, padėkite žetoną ant vienos iš 12 linijų pradžių. Trijų 
linijų statymą taip pat galima atlikti, statant ant 0, 1, 2 arba 0, 2, 3, padedant žetoną ant šiuos tris 
skaičius jungiančio kampo. 

l Top linija („Top line“). Top linijos statymas yra ant pirmų penkių numeriu 0, 00, 1, 2, 3. Tokį statymą 
galima atlikti padedant žetoną ant kampo greta 0 ir 1. 

l Kampas („Corner“). Kampinis statymas – tai statymas ant 4 skaičių. Norėdami atlikti kampinį 
statymą, padėkite žetoną ant keturis skaičius jungiančio kampo. Kampinį sta-tymą taip pat galima 
atlikti ant 0, 1, 2, 3, padedant žetoną ant jungiančio kampo greta 0 ir 1, 2, 3 eilių. 

l Šešių linija („Six Line“). Šešių linija – tai statymas ant 6 skaičių; 2 eilių iš 3 skaičių, išskyrus 0. 
Norėdami atlikti šešių linijų statymą, padėkite žetoną 2 eiles atskiriančios linijos pradžioje. 

 
Išoriniai statymai („Outside Bets“) 
l Išoriniai statymai – statymai, atlikti stalo zonose, kurios reprezentuoja skaičių grupes. 
l Stulpelis („Column“). Stulpelio statymas – tai statymas ant 12 skaičių; 1 stulpelio, sudaryto iš 12 

skaičių. Norėdami atlikti stulpelio statymą, padėkite žetoną ant vienos iš trijų zonų, pažymėtų 2:1. 
l Tuzinai („Dozen“). Tuzinas – tai statymas ant 12 skaičių; 4 eilių, sudarytų iš 3 skaičių. Norėdami 

atlikti tuzino statymą, padėkite žetoną ant vienos iš zonų, pažymėtų 1st -12, 2nd - 12 arba 3rd - 12. 
l Raudona/Juoda („Red/Black). Raudona/Juoda – tai statymas ant 18 skaičių; arba visų raudonų skaičių, 

arba visų juodų. Norėdami atlikti raudonos arba juodos statymą, padėkite žetoną ant nepažymėtų 
raudonos arba juodos zonų. 

l Lyginis/Nelyginis (Even/Odd). Lyginis/Nelyginis – tai statymas ant 18 skaičių, arba visų lyginių 
skaičių, neįtraukiant 0, arba visų nelyginių skaičių. Norėdami atlikti lyginį arba nelyginį statymą, 
padėkite žetoną ant zonos, pažymėtos arba LYGINIS, arba NELYGINIS („EVEN or ODD“). 

l 1-18/19-36. 1-18 arba 19-36 statymas – tai statymas ant 18 skaičių; arba pirmųjų 18 skaičių, 
neįtraukiant 0, arba paskutiniųjų 18 skaičių. Norint atlikti 1-18 arba 19-36 statymą, padėkite žetoną 
zonoje, pažymėtoje 1-18 arba zonoje, pažymėtoje 19-36. 

l Kai žaidėjas statymų zonoje nustato žetonus, statymuose esantys skaičiai yra pažymėti, o mažame 
informacijos lange pateikiami minimalūs ir maksimalūs statymo apribojimai. Kai statymas 
pateikiamas, lango turinys pasikeičia, kad būtų rodoma šiuo metu likusių statymų vertė ir galimas 
laimėjimas. 

 
Lenktynių trasa 
Žaidimas „Amerikietiška Ruletė“ yra lenktynių trasa, kuri pasirodo kairėje ruletės rato pusėje, kai žaidėjai 
spusteli ovalo „tracetrack“ mygtuką. Ratuko numeriai rodo skaičių seką ruletės ratu. Žaidėjai gali naudoti 
ovalo „racetrack“, kad galėtų sudaryti tiesioginius statymus ir kaimynų statymus. 
Lenktynių trasos statymai atliekami paspaudžiant tam tikrą skaičių arba specialų statymų modelį lenktynių 
trasose, o skaičiai, susiję su pasirinktais statymais, yra paryškinti lentelėje. 
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Statistikos lenta 
Žaidimas „Amerikietiška Ruletė“ taip pat turi statistikos lentą, kuri pasirodo, kai žaidėjai spusteli 
statistikos mygtuką klaviatūros srityje. Statistikos lenta rodo žaidimo sukimo rezultatus, ratų statistiką, 
Karštus ir Šaltus numerius ir būgnų diagramas. Žaidėjai gali atlikti tiesioginius statymus dėl karštų ir šaltų 
numerių, raudonų / juodųjų, lyginių / nelyginių numerių ir peržvelgti statistiką arba atlikti išorinius 
statymus, įtraukdami žetonus tiesiai į įvairias statistikos lentos skiltis. 

 
Ratų statistika: šioje skydo skiltyje rodomas laimėtų numerių paskirstymas per paskutinius 500 sukimų. 
Karštieji ir šalti numeriai: šiame skyriuje rodomi 4 labiausiai tinkami ir netinkami skaičiai per pastaruosius 
500 sukinių. Antroji eilutė rodo, kiek kartų karštų taip pat ir šaltų numerių buvo pasirinkta per pastaruosius 
500 sukinių. 
 
Būgnai diagramos: šioje skydo skiltyje yra rodomi „raudoni / juodieji“ ir „lyginiai“ / „nelyginiai“ statymai 
ir parodomas procentinis žaidimų skaičius, kuris baigiasi bet kuriuo rezultatu. 
 
Mėgstami Statymai 
Mėgstamų statymų panelis pasirodys, kai žaidėjai spustelėkite mėgstamų statymų mygtuką klaviatūros 
srityje. Mėgstamų statymų panelis leidžia žaidėjams išsaugoti bet kokios konfigūracijos statymus ir 
automatiškai juos įdėti. Norėdami įdėti mėgstamą statymą, žaidėjas turi atidaryti skydelį Mėgstami 
Statymai ir pasirinkti statymą iš išsaugoto sąrašo. Pasirinkus statymą, visi žetonai automatiškai dedami ant 
stalo. 
 
Žaidimo funkcijos 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 

 
Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

	

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. 

	 Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų ir statistikos 
lentelę. 

	
Paspausti, kad sugrįžti į pagrindinį žaidimą 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 94.74% 
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Laimėjimų lentelė: 

	
	

* Straight (Tiesioginis); Split (Išskaidytas); Three Line (Street) (Trijų linija (Gatvė)); Corner (Kampas); 
Top Line (Top linija); Six Line (Šešių linija); Column (Stulpelis); Dozen (Tuzinai); Red/Black 
(Raudona/Juoda); Even/Odd (Lyginis/Nelyginis); 1-18/19-36. 
 

260. Europietiška ruletė („European Roulette™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,10 EUR 
Didžiausias statymas: 5 000,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 46 200 EUR 
 
Žaidimas „Europietiška ruletė“ („European Roulette™“) yra klasikinė ruletė, kurioje yra vidiniai statymai 
(„inside bets“), išoriniai statymai („outside bets“), išplėstiniai statymai („call bets“), specialūs statymai 
(„special bets“), mėgstamų statymų išsaugojimo galimybė („favorite bets“). 
l Ruletė turi 37 padalas sunumeruotas nuo 0-36. Žaidimo tikslas yra numatyti, kurioje padaloje atsidurs 

kamuoliukas po to, kai bus pasuktas ratas. 
l Minimalūs ir maksimalūs žaidimo statymai yra nurodyti MIN/MAX stalo sekcijoje. 
l Išmokėjimai yra nurodyti „Laimėjimų lentelėje“ („Paytable“). Norint pasižiūrėti „Laimėjimų lentelę, 

paspausti ant i mygtuko klaviatūroje, taip pat galite informacijos ieškoti „Laimėjimų“ skiltyje žemiau. 
l Žaidimo taisyklės 
l Pasirinkite žetono vertę, padėkite statymus, pasukite ratą ir laukite, kad pamatytumėte, ar teisingai 

spėjote laimingą numerį. 
l Žetono vertės pasirinkimas. Kad pasirinktumėte norimą žetono vertę, paspauskite žetono simbolį, 

esantį klaviatūros srityje. Jeigu matote aktyvias rodykles dešinėje arba kairėje žetono simbolio pusėje, 
paspauskite jas, kad pamatytumėte papildomas žetono vertes. 

l Jūs galite pažymėti skirtingas pozicijas ant ruletės, kad paryškintumėte statymus. Kai statymo pozicija 
yra paryškinta, atsiranda papildomas langas, kuriame parodomi minimalūs ir maksimalūs statymo 
limitai, skirti tam statymui. 

l Vienas ar keli statymai. Kad atliktumėte statymą, pasirinkite žetono vertę ir paspauskite, arba numerį, 
arba statymo poziciją ant stalo. Papildomi paspaudimai prideda norimą skaičių tos pačios vertės 
žetonų į pasirinktą statymo lauką. 

l Kai statymas yra atliktas, jūs galite pasižiūrėti, kokia yra bendra statymo vertė ir koks bus 
išmokėjimas laimėjimo atveju. 

l Ruletės sukimas. Kai statymai atlikti, paspauskite sukimo mygtuką, kad pradėtumėte žaidimo sukimą. 
Kamuoliukas numetamas ant ruletės. Savo statymą galite matyti savo paskyroje. Ant kurios padalos 
kamuoliukas sustoja, tos padalos skaičius tampa laimėtoju. 

l Laimingojo skaičiaus patikrinimas. Kai kamuoliukas nusileidžia ant padalos, skaičius laimėtojas yra 
paskelbiamas ir visi statymai yra išmokami. Skaičius laimėtojas yra parodomas ant ruletės rato. Jūsų 
laimėjimai yra parodomi žaidimo informacinėje panelėje ir yra pridedami prie jūsų turimų Pinigų 
(„Cash“) sumos. Visi pralaimėję statymai yra nuimami nuo stalo. 
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l Pakartotinis žaidimas. Paspauskite Rebet („Rebet“) mygtuką, jei norite atlikti tokį patį statymą, kaip ir 
prieš tai buvusiame lošime. Taip pat galite paspausti mygtuką Išvalyti visus statymus („Clear all 
bets“), kad panaikintumėte visus prieš tai buvusius statymus, pastatytumėte naujus, ir pradėtumėte 
žaidimą. Daugiau informacijos – „Žaidimų funkcijų“ skiltyje žemiau. 

 
Specialių statymų laukas („Special Bets Panel“) 
l Specialūs statymai („Special bets“) – tai išplėstinių statymų („call bets“) tipas. Specialūs statymai yra 

atliekami, kai žetonai yra dedami tiesiai ant statymo pavadinimo Specialių statymų lange. Norėdami 
atidaryti Specialių statymų langą, paspauskite Statymų favoritų („Favorite bets“) mygtuką. 

l Kai langas atsidarys, jame pamatysite išvardintus visus galimus specialius statymus. 
l Kai pelytės rodyklė judės virš specialaus statymo, žaidimas paryškins statymo numerius ant stalo. 
l Tam, kad pereitumėte iš vieno puslapio į kitą specialių statymų sąraše, naudokite lango apačioje 

esančias rodykles. 
 
Statymai favoritai („Favorite Bets“) 
l Žaidimas turi „Statymų favoritų“ („Favorite bets“) funkciją, kuri leidžia išsaugoti bet kokius 

sukonfigūruotus statymus ir juos pastatyti automatiškai. Norint atidaryti „Statymų favoritų“ langą, 
paspauskite „Statymų favoritų“ („Favorite bets“) mygtuką. 

l Norėdami išsaugoti statymą kaip favoritą, sudėkite visus statymus ant stalo ir tada atverkite „Statymų 
favoritų“ langą. Paspauskite + ženklą, įveskite statymo pavadinimą ir paspauskite ikoną. 

l Jūs galite išsaugoti iki 10 mėgstamų statymų. 
l Norėdami pastatyti vieną iš statymų favoritų, atidarykite „Statymų favoritų“ langą ir pasirinkite 

statymą iš savo sąrašo. Visi žetonai yra padedami automatiškai. 
l Norint ištrinti statymą favoritą, paspauskite mygtuką x, kuris yra greta statymo pavadinimo „Statymų 

favoritų“ sąraše. 
 
Statistika ir skelbimų lenta („Statistics and Billboard“) 
l Statistikos lange rodomi žaidimo sukimo rezultatai, karšti ir šalti numeriai, stalo statistika. 
l Norint atidaryti Statistikos langą, paspauskite Statistikos mygtuką. 
l Rato statistika („Wheel Statistics“). Šioje sekcijoje rodomas laimingų skaičių pasiskirstymas per 

paskutinius 500 sukimų. 
l Karšti skaičiai („Hot Numbers“). Rodo 4 dažniausiai iškrentančius skaičius iš paskutiniųjų 500 

sukimų. Antroje eilutėje rodoma, kiek kartų karšti skaičiai buvo ištraukti per paskutiniuosius 500 
sukimų. 

l Šalti skaičiai („Cold numbers“). Rodo 4 mažiausiai kartų iškritusius skaičius per paskutiniuosius 500 
sukimų. Antroje eilutėje rodoma, kiek kartų šalti skaičiai buvo iškritę per paskutiniuosius 500 sukimų. 

l Statistinės diagramos („Bar Charts“). Šioje sekcijoje rodoma Raudonų/Juodų ir Lyginių/Nelyginių 
statymų statistika ir pateikiami procentiniai atitinkami žaidimų rezultatai, įtraukiant ir 0. 

l Jūs galite atlikti tiesioginius statymus ant karštų arba šaltų skaičių ir ant statistikos rato, arba daryti 
išorinius statymus, dedant žetonus tiesiai ant skelbimų lentos ar lauko. 

l Rezultatai. Šioje skelbimų lentos sekcijoje rodomi laimingi skaičiai iš paskutiniųjų 15 žaidimų. 
 
Statymų tipai („Bet Types“)  
Vidiniai statymai („Inside Bets“) 
l Vidiniai statymai – statymai, padaryti ant skaičių ar linijų tarp skaičių vidinėje stalo zonoje. 
l Tiesioginis („Straight“). Tiesioginis arba vieno skaičiaus statymas yra statomas ant vieno skaičiaus. 

Kad atliktumėte tiesioginį statymą, padėkite žetoną ant skaičiaus, esančio ant stalo. 
l Išskaidytas („Split“). Išskaidytas statymas yra dedamas ant 2 besiliečiančių skaičių. Norėdami atlikti 

išskaidymą, padėkite žetoną ant linijos, esančios tarp 2 besiliečiančių skaičių. 
l Trijų linija („Gatvė“) (Three line (Street)“). Trijų linijų (gatvės) statymas yra statymas, daromas ant 3 

skaičių linijos. Norėdami atlikti Gatvės statymą, padėkite žetoną ant vienos iš 12 linijų pradžių. Trijų 
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linijų statymą taip pat galima atlikti, statant ant 0, 1, 2 arba 0, 2, 3, padedant žetoną ant šiuos tris 
skaičius jungiančio kampo. 

l Kampas („Corner“). Kampinis statymas – tai statymas ant 4 skaičių. Norėdami atlikti kampinį 
statymą, padėkite žetoną ant keturis skaičius jungiančio kampo. Kampinį statymą taip pat galima 
atlikti ant 0, 1, 2, 3, padedant žetoną ant jungiančio kampo greta 0 ir 1, 2, 3 eilių. 

l Šešių linija („Six Line“). Šešių linija – tai statymas ant 6 skaičių; 2 eilių iš 3 skaičių, išskyrus 0. 
Norėdami atlikti šešių linijų statymą, padėkite žetoną 2 eiles atskiriančios linijos pradžioje. 

 
Išoriniai statymai („Outside Bets“) 
l Išoriniai statymai – statymai, atlikti stalo zonose, kurios reprezentuoja skaičių grupes. 
l Stulpeliai („Column“). Stulpelio statymas – tai statymas ant 12 skaičių; 1 stulpelio, sudaryto iš 12 

skaičių. Norėdami atlikti stulpelio statymą, padėkite žetoną ant vienos iš trijų zonų, pažymėtų 2:1. 
l Tuzinai („Dozen“). Tuzinas – tai statymas ant 12 skaičių; 4 eilių, sudarytų iš 3 skaičių. Norėdami 

atlikti tuzino statymą, padėkite žetoną ant vienos iš zonų, pažymėtų 1st -12, 2nd - 12 arba 3rd - 12. 
l Raudona/Juoda („Red/Black). Raudona/Juoda – tai statymas ant 18 skaičių; arba visų raudonų skaičių, 

arba visų juodų. Norėdami atlikti raudonos arba juodos statymą, padėkite žetoną ant nepažymėtų 
raudonos arba juodos zonų. 

l Lyginis/Nelyginis (Even/Odd). Lyginis/Nelyginis – tai statymas ant 18 skaičių, arba visų lyginių 
skaičių, neįtraukiant 0, arba visų nelyginių skaičių. Norėdami atlikti lyginį arba nelyginį statymą, 
padėkite žetoną ant zonos, pažymėtos arba LYGINIS, arba NELYGINIS („EVEN or ODD“). 

l 1-18/19-36. 1-18 arba 19-36 statymas – tai statymas ant 18 skaičių; arba pirmųjų 18 skaičių, 
neįtraukiant 0, arba paskutiniųjų 18 skaičių. Norint atlikti 1-18 arba 19-36 statymą, padėkite žetoną 
zonoje, pažymėtoje 1-18 arba zonoje, pažymėtoje 19-36. 

 
Išplėstiniai statymai („Call Bets“) 
l Išplėstiniai statymai – vienas ar daugiau vidinių statymų ant skaičių serijų pagal tokį eiliškumą, kaip 

jos pasirodo ant ruletės rato. Kai kurie išplėstiniai statymai turi iš anksto apibrėžtą minimalų žetonų 
skaičių, kurio reikia, kad būtų atliktas statymas. Detalesnei informacijai žiūrėkite Laimėjimų skiltį. 

l Išplėstiniai statymai yra atliekami dedant žetonus tiesiai ant ruletės ovalo („racetrack“) srities. Norint 
atidaryti ovalo sritį, paspauskite ovalo („racetrack“) mygtuką klaviatūroje. 

l Skaičius ir kaimynai („Number and neighbors“). Skaičiaus ir kaimynų statymas yra numatytas 
statymas ant 5 skaičių; 1 skaičius plius 2 skaičiai, kurie yra abejose to skaičiaus pusėse rate. 
Norėdami atlikti skaičiaus ir kaimynų statymą, padėkite žetoną ant skaičiaus, esančio ovale. 
Norėdami padidinti arba sumažinti kaimynų skaičių, esantį skaičiaus ir kaimynų statyme, paspauskite 
(+) ir (-) mygtukus, esančius ovale. Maksimalus kaimynų skaičius yra 8. 

l Jeu Zero. Jeu zero statymas – tai statymas ant 7 skaičių serijos: 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15. Norėdami 
atlikti statymą, padėkite žetoną ant ovalo zonos, pažymėtos Zero. 

l Tiers. Statymas ant 12 skaičių serijos: 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33. Norėdami atlikti 
statymą, padėkite žetoną ant ovalo zonos, pažymėtos Tiers. 

l Orphelins. Statymas ant 2 aštuonių skaičių serijų: 17, 34, 6 and 1, 20, 14, 31, 9. Norėdami atlikti 
statymą, padėkite žetoną ant ovalo zonos, pažymėtos Orphelins. 

l Voisins. Statymas ant 17 skaičių serijų: 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. 
Norėdami atlikti statymą, padėkite žetoną ant ovalo zonos, pažymėtos Voisins. 

 
Specialūs statymai („Special Bets“) 
l Specialūs statymai – tai arba keletas vidinių statymų, arba vieno tipo arba kombinacijos vidinių 

statymų. Minimalus skaičius žetonų, reikalingų atlikti statymą, yra parodytas Specialių statymų lange 
(„Special bets panel“). Taip pat, informacija pateikta Laimėjimų skiltyje žemiau. 

l Raudoni ir Juodi Išskaidymai („Red and Black Splits“). Raudoni arba juodi Split statymai – tai 
statymai arba ant visų įmanomų perskirtų statymų ant raudonų skaičių (9/12, 18/21, 16/19, 27/30), 
arba visi įmanomi perskirti statymai ant juodų skaičių (8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 29/28, 28/31). 
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l Orphelins Plein. Tai statymas ant 8 pavienių skaičių serijų: 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, ir 34. Pavyzdžiui, 
Orphelins Plein statymas būtų tiesioginis statymas ant 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, ir 34. 

l Finale Plein. Tai statymas ant vieno skaičiaus ir visų papildomų skaičių, kurie baigiasi tuo skaičiumi. 
Pavyzdžiui, Finale Plein statymas ant 7, būtų statymas ant 7, 17, 27, tuo metu, Finale Plein statymas 
ant 2, būtų statymas ant 2, 12, 22, 32. 

l Finale Cheval. Tai išskaidytas („split“) statymas ant 2 skaičių ir papildomas išskaidytas statymas ant 
tų skaičių, kurie baigiasi ta pačia skaičių pora. Pavyzdžiui, į 3/6 Finale Cheval statymą įeina išskaidyti 
statymai ant 3/6, 13/16, 23/26, ir 33/36. 

l Finale Cheval/Plein. Tai išskaidytas („split“) statymas ant 2 skaičių ir visų kitų skaičių, kurie baigiasi 
su tais dviem skaičiais. Ant nesiliečiančių skaičių, kurie atitinka modelį, yra dedamas tiesioginis 
statymas. Pavyzdžiui, į Finale Cheval/Plein statymą 4/5 įeina išskaidyti statymai ant 4/5, 14/15, 34/35 
ir tiesioginiai statymai ant 24 ir 25. 

 
Žaidimo funkcijos 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 

 
Mygtukas Funkcija 

 

Paspausti, norint pradėti žaidimą ir sukti ratą. 

 

Spausti, norint pradėti greitąjį sukimą. Šis 
mygtukas matomas klaviatūroje, kai 
pasirenkamas Greitasis sukimas („Quick spin“) 
Žaidimo nustatymų meniu („Game settings“). 

 
Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Spausti, norint atverti arba užverti ruletės ovalą 
(„racetrack”). 

 
Spausti, norint atverti arba užverti statistikos 
langą. 

 
Spausti, norint atverti arba užverti Statymų 
favoritų ir Specialių statymų langus. 

 
Spausti, norint padvigubinti visų ant stalo esančių 
statymų vertę. Tai nėra taikoma statymams, kurie 
peržengia maksimalų statymo limitą. 

 
Spausti, norint panaikinti paskutinį atliktą 
statymą. 

 
Spausti, norint panaikinti visus atliktus statymus. 

 
Spausti, norint pakartoti tuos pačius statymus, 
kokie buvo atlikti per praėjusį sukimą. 
Nuspaudus „Rebet“ mygtuką, įjungiamas 
pakartotinio statymo rėžimas ir tas pats statymas 
bus kartojamas iki vėl bus paspaustas 
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„Rebet“ mygtukas. 

 Spausti, norint atidaryti Žaidimo nustatymų 
meniu ir pakoreguoti įvairius žaidimo 
nustatymus: 

● Krupjė balsas 

● Foninė muzika 

● Garso efektai 

● Garso takelis 

● Greitasis sukimas 

● Įžanginis filmukas 

● Žaidimo istorija 

 Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 97.30%. 
 
Laimėjimų lentelė 
Žemiau esančioje lentelėje pateikti visi galimi statymai su minimaliu skaičiumi žetonų, reikalingų, kad 
būtų atliktas statymas, ir jų išmokėjimai. 
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261. Prancūziška ruletė („French Roulette™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,10 EUR 
Didžiausias statymas: 5 000,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 46 200 EUR 
 
Žaidimas „Prancūziška ruletė“ („French Roulette™“) yra klasikinė ruletė, kurioje yra vidiniai statymai 
(„inside bets“), išoriniai statymai („outside bets“), išplėstiniai statymai („call bets“), specialūs statymai 
(„special bets“), mėgstamiausių statymų išsaugojimo galimybė („favorite bets“). 
l Ruletė turi 37 padalas sunumeruotas nuo 0-36. Žaidimo tikslas yra numatyti, kurioje padaloje atsidurs 

kamuoliukas po to, kai bus pasuktas ratas. 
l Minimalūs ir maksimalūs žaidimo statymai yra nurodyti MIN/MAX stalo sekcijoje. 
l Išmokėjimai yra nurodyti „Laimėjimų lentelėje“ („Paytable“). Norint pasižiūrėti „Laimėjimų lentelę, 

paspausti ant i mygtuko klaviatūroje, taip pat galite informacijos ieškoti „Laimėjimų“ skiltyje žemiau. 
l Žaidimo taisyklės 
l Pasirinkite žetono vertę, padėkite statymus, pasukite ratą ir laukite, kad pamatytumėte, ar teisingai 

spėjote laimingą numerį. 
l Žetono vertės pasirinkimas. Kad pasirinktumėte norimą žetono vertę, paspauskite žetono simbolį, 

esantį klaviatūros srityje. Jeigu matote aktyvias rodykles dešinėje arba kairėje žetono simbolio pusėje, 
paspauskite jas, kad pamatytumėte papildomas žetono vertes. 

l Jūs galite pažymėti skirtingas pozicijas ant ruletės, kad paryškintumėte statymus. Kai statymo pozicija 
yra paryškinta, atsiranda papildomas langas, kuriame parodomi minimalūs ir maksimalūs statymo 
limitai, skirti tam statymui. 

l Vienas ar keli statymai. Kad atliktumėte statymą, pasirinkite žetono vertę ir paspauskite, arba numerį, 
arba statymo poziciją ant stalo. Papildomi paspaudimai prideda norimą skaičių tos pačios vertės 
žetonų į pasirinktą statymo lauką. 

l Kai statymas yra atliktas, jūs galite pasižiūrėti, kokia yra bendra statymo vertė ir koks bus 
išmokėjimas laimėjimo atveju. 

l Ruletės sukimas. Kai statymai atlikti, paspauskite sukimo mygtuką, kad pradėtumėte žaidimo sukimą. 
Kamuoliukas numetamas ant ruletės. Savo statymą galite matyti savo paskyroje. Ant kurios padalos 
kamuoliukas sustoja, tos padalos skaičius tampa laimėtoju. 

l Laimingojo skaičiaus patikrinimas. Kai kamuoliukas nusileidžia ant padalos, skaičius laimėtojas yra 
paskelbiamas ir visi statymai yra išmokami. Skaičius laimėtojas yra parodomas ant ruletės rato. Jūsų 
laimėjimai yra parodomi žaidimo informacinėje panelėje ir yra pridedami prie jūsų turimų Pinigų 
(„Cash“) sumos. Visi pralaimėję statymai yra nuimami nuo stalo. 
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l Pakartotinis žaidimas. Paspauskite Rebet („Rebet“) mygtuką, jei norite atlikti tokį patį statymą, kaip ir 
prieš tai buvusiame lošime. Taip pat galite paspausti mygtuką Išvalyti visus statymus („Clear all 
bets“), kad panaikintumėte visus prieš tai buvusius statymus, pastatytumėte naujus, ir pradėtumėte 
žaidimą. Daugiau informacijos – „Žaidimų funkcijų“ skiltyje žemiau. 

 
Specialių statymų laukas („Special Bets Panel“) 
l Specialūs statymai („Special bets“) – tai išplėstinių statymų („call bets“) tipas. Specialūs statymai yra 

atliekami, kai žetonai yra dedami tiesiai ant statymo pavadinimo Specialių statymų lange. Norėdami 
atidaryti Specialių statymų langą, paspauskite Statymų favoritų („Favorite bets“) mygtuką. 

l Kai langas atsidarys, jame pamatysite išvardintus visus galimus specialius statymus. 
l Kai pelytės rodyklė judės virš specialaus statymo, žaidimas paryškins statymo numerius ant stalo. 
l Tam, kad pereitumėte iš vieno puslapio į kitą specialių statymų sąraše, naudokite lango apačioje 

esančias rodykles. 
 
Statymai favoritai („Favorite Bets“) 
l Žaidimas turi „Statymų favoritų“ („Favorite bets“) funkciją, kuri leidžia išsaugoti bet kokius 

sukonfigūruotus statymus ir juos pastatyti automatiškai. Norint atidaryti „Statymų favoritų“ langą, 
paspauskite „Statymų favoritų“ („Favorite bets“) mygtuką. 

l Norėdami išsaugoti statymą kaip favoritą, sudėkite visus statymus ant stalo ir tada atverkite „Statymų 
favoritų“ langą. Paspauskite + ženklą, įveskite statymo pavadinimą ir paspauskite ant ikonos. 

l Jūs galite išsaugoti iki 10 mėgstamiausių statymų. 
l Norėdami pastatyti vieną iš statymų favoritų, atidarykite „Statymų favoritų“ langą ir pasirinkite 

statymą iš savo sąrašo. Visi žetonai yra padedami automatiškai. 
l Norint ištrinti statymą favoritą, paspauskite mygtuką x, kuris yra greta statymo pavadinimo „Statymų 

favoritų“ sąraše. 
 
Statistika ir skelbimų lenta („Statistics and Billboard“) 
l Statistikos lange rodomi žaidimo sukimo rezultatai, karšti ir šalti numeriai, stalo statistika. 
l Norint atidaryti Statistikos langą, paspauskite Statistikos mygtuką. 
l Rato statistika („Wheel Statistics“). Šioje sekcijoje rodomas laimingų skaičių pasiskirstymas per 

paskutinius 500 sukimų. 
l Karšti skaičiai („Hot Numbers“). Rodo 4 dažniausiai iškrentančius skaičius iš paskutiniųjų 500 

sukimų. Antroje eilutėje rodoma, kiek kartų karšti skaičiai buvo ištraukti per paskutiniuosius 500 
sukimų. 

l Šalti skaičiai („Cold numbers“). Rodo 4 mažiausiai kartų iškritusius skaičius per paskutiniuosius 500 
sukimų. Antroje eilutėje rodoma, kiek kartų šalti skaičiai buvo iškritę per paskutiniuosius 500 sukimų. 

l Statistinės diagramos („Bar Charts“). Šioje sekcijoje rodoma Raudonų/Juodų ir Lyginių/Nelyginių 
statymų statistika ir pateikiami procentiniai atitinkami žaidimų rezultatai, įtraukiant ir 0. 

l Jūs galite atlikti tiesioginius statymus ant karštų arba šaltų skaičių ir ant statistikos rato, arba daryti 
išorinius statymus, dedant žetonus tiesiai ant skelbimų lentos ar lauko. 

l Rezultatai. Šioje skelbimų lentos sekcijoje rodomi laimingi skaičiai iš paskutiniųjų 15 žaidimų. 
 
Statymų tipai („Bet Types“) 
Vidiniai statymai („Inside Bets“) 
l Vidiniai statymai – statymai, padaryti ant skaičių ar linijų tarp skaičių vidinėje stalo zonoje. 
l Tiesioginis („Straight“). Tiesioginis arba vieno skaičiaus statymas yra statomas ant vieno skaičiaus. 

Kad atliktumėte tiesioginį statymą, padėkite žetoną ant skaičiaus, esančio ant stalo. 
l Išskaidytas („Split“). Išskaidytas statymas yra dedamas ant 2 besiliečiančių skaičių. Norėdami atlikti 

išskaidymą, padėkite žetoną ant linijos, esančios tarp 2 besiliečiančių skaičių. 
l Trijų linijų („Gatvė“) (Three Line („Street“). Trijų linijų (gatvės) statymas yra statymas, daromas ant 

3 skaičių linijos. Norėdami atlikti Gatvės statymą, padėkite žetoną ant vienos iš 12 linijų pradžių. 
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Trijų linijų statymą taip pat galima atlikti, statant ant 0, 1, 2 arba 0, 2, 3, padedant žetoną ant šiuos tris 
skaičius jungiančio kampo. 

l Kampas („Corner“). Kampinis statymas – tai statymas ant 4 skaičių. Norėdami atlikti kampinį 
statymą, padėkite žetoną ant keturis skaičius jungiančio kampo. Kampinį statymą taip pat galima 
atlikti ant 0, 1, 2, 3, padedant žetoną ant jungiančio kampo greta 0 ir 1, 2, 3 eilių. 

l Šešių linija („Six Line“). Šešių liniją – tai statymas ant 6 skaičių; 2 eilių iš 3 skaičių, išskyrus 0. 
Norėdami atlikti šešių linijų statymą, padėkite žetoną 2 eiles atskiriančios linijos pradžioje. 

 
Išoriniai statymai („Outside Bets“) 
Išoriniai statymai – statymai, atlikti stalo zonose, kurios reprezentuoja skaičių grupes. 
l Stulpelis („Column“). Stulpelio statymas – tai statymas ant 12 skaičių; 1 stulpelio, sudaryto iš 12 

skaičių. Norėdami atlikti stulpelio statymą, padėkite žetoną ant vienos iš trijų zonų, pažymėtų 2:1. 
l Tuzinai („Dozen“). Tuzinas – tai statymas ant 12 skaičių 3 eilėse. Norėdami atlikti tuzino statymą, 

padėkite žetoną ant vienos iš zonų, pažymėtų P12 skaičiams nuo 1 iki 12, M12 skaičiams nuo 13 iki 
24, D12 skaičiams nuo 25 iki 36. 

l Raudona/Juoda („Red/Black). Raudona/Juoda – tai statymas ant 18 skaičių; arba visų raudonų skaičių, 
arba visų juodų. Norėdami atlikti raudonos arba juodos statymą, padėkite žetoną ant nepažymėtų 
raudonos arba juodos zonų. 

l Lyginis/Nelyginis (Even/Odd). Lyginis/Nelyginis – tai statymas ant 18 skaičių, arba visų lyginių 
skaičių, neįtraukiant 0, arba visų nelyginių skaičių. Norėdami atlikti lyginį arba nelyginį statymą, 
padėkite žetoną ant zonos, pažymėtos arba LYGINIS, arba NE-LYGINIS („EVEN or ODD“). 

l 1-18/19-36. 1-18 arba 19-36 statymas – tai statymas ant 18 skaičių; arba pirmųjų 18 skaičių, 
neįtraukiant 0, arba paskutiniųjų 18 skaičių. Norint atlikti 1-18 arba 19-36 sta-tymą, padėkite žetoną 
zonoje, pažymėtoje 1-18 arba zonoje, pažymėtoje 19-36. 

 
Išplėstiniai statymai („Call Bets“) 
Išplėstiniai statymai – vienas ar daugiau vidinių statymų ant skaičių serijų pagal tokį eiliškumą, kaip jos 
pasirodo ant ruletės rato. Kai kurie išplėstiniai statymai turi iš anksto apibrėžtą minimalų žetonų skaičių, 
kurio reikia, kad būtų atliktas statymas. Detalesnei informacijai žiūrėkite Laimėjimų skiltį. 
Išplėstiniai statymai yra atliekami dedant žetonus tiesiai ant ruletės ovalo („racetrack“) srities. Norint 
atidaryti ovalo sritį, paspauskite ovalo („racetrack“) mygtuką klaviatūroje. 
l Skaičius ir kaimynai („Number and neighbors“). Skaičiaus ir kaimynų statymas yra numatytas 

statymas ant 5 skaičių; 1 skaičius plius 2 skaičiai, kurie yra abejose to skaičiaus pusėse rate. 
Norėdami atlikti skaičiaus ir kaimynų statymą, padėkite žetoną ant skaičiaus, esančio ovale. 
Norėdami padidinti arba sumažinti kaimynų skaičių, esantį skaičiaus ir kaimynų statyme, paspauskite 
(+) ir (-) mygtukus, esančius ovale. Maksimalus kaimynų skaičius yra 8. 

l Jeu Zero. Jeu zero statymas – tai statymas ant 7 skaičių serijos: 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15. Norėdami 
atlikti statymą, padėkite žetoną ant ovalo zonos, pažymėtos Zero. 

l Tiers. Statymas ant 12 skaičių serijos: 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33. Norėdami atlikti 
statymą, padėkite žetoną ant ovalo zonos, pažymėtos Tiers. 

l Orphelins. Statymas ant 2 aštuonių skaičių serijų: 17, 34, 6 and 1, 20, 14, 31, 9. No-rėdami atlikti 
statymą, padėkite žetoną ant ovalo zonos, pažymėtos Orphelins. 

l Voisins. Statymas ant 17 skaičių serijų: 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. 
Norėdami atlikti statymą, padėkite žetoną ant ovalo zonos, pažymėtos Voisins. 

 
Specialūs statymai („Special Bets“) 
Specialūs statymai – tai arba keletas vidinių statymų, arba vieno tipo arba kombinacijos vidinių statymų. 
Minimalus skaičius žetonų, reikalingų atlikti statymą, yra parodytas Specialių statymų lange („Special bets 
panel“). Taip pat, informacija pateikta Laimėjimų skiltyje žemiau. 
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l Raudoni ir Juodi Išskaidymai („Red and Black Splits“). Raudoni arba juodi Išskaidymo statymai – tai 
statymai arba ant visų įmanomų perskirtų statymų ant raudonų skaičių (9/12, 18/21, 16/19, 27/30), 
arba visi įmanomi perskirti statymai ant juodų skaičių (8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 29/28, 28/31). 

l Orphelins Plein. Tai statymas ant 8 pavienių skaičių serijų: 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, ir 34. Pavyzdžiui, 
Orphelins Plein statymas būtų tiesioginis statymas ant 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, ir 34. 

l Finale Plein. Tai statymas ant vieno skaičiaus ir visų papildomų skaičių, kurie baigiasi tuo skaičiumi. 
Pavyzdžiui, Finale Plein statymas ant 7, būtų statymas ant 7, 17, 27, tuo metu, Finale Plein statymas 
ant 2, būtų statymas ant 2, 12, 22, 32. 

l Finale Cheval. Tai išskaidytas („split“) statymas ant 2 skaičių ir papildomas išskaidytas statymas ant 
tų skaičių, kurie baigiasi ta pačia skaičių pora. Pavyzdžiui, į 3/6 Finale Cheval statymą įeina išskaidyti 
statymai ant 3/6, 13/16, 23/26, ir 33/36. 

l Finale Cheval/Plein. Tai išskaidytas („split“) statymas ant 2 skaičių ir visų kitų skaičių, kurie baigiasi 
su tais dviem skaičiais. Ant nesiliečiančių skaičių, kurie atitinka modelį, yra dedamas tiesioginis 
statymas. Pavyzdžiui, į Finale Cheval/Plein statymą 4/5 įeina išskaidyti statymai ant 4/5, 14/15, 34/35 
ir tiesioginiai statymai ant 24 ir 25. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 97.30% 
 
Laimėjimų lentelė 
Žemiau esančioje lentelėje pateikti visi galimi statymai su minimaliu skaičiumi žetonų, reikalingų, kad 
būtų atliktas statymas, ir jų išmokėjimai. 
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262. Džiunglių dvasia: Laukinės prigimties šauksmas („Jungle Spirit: Call of the Wild“)	
 
Mažiausias statymas: 0,1 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 750,00 EUR 
 
Žaidimas “Džiunglių dvasia: Laukinės prigimties šauksmas” („Jungle Spirit: Call of the Wild“) yra 243-
statymų galimybių, 5 būgnų, 3 eilių lošimas su Papildomais sukimais, Simbolių išplėtimo funkcija ir 
Drugelio padidinimo funkcija. 
l Pagrindiniame žaidime, žaidimas yra žaidžiamas su 243 statymų būdais (fiksuota), 1-5 statymų 

lygiais (20 žetonų per lygį) ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
l Papildomuose sukimuose žaidimas pasiverčia į 5-būgnų, 4 eilių lošimą, kuris padidina statymų 

galimybes iki 1024. 
l Nėra statymų eilučių. 
l Statymų lygis nustatomas naudojant lygių („LEVEL / LYGIS“) žymeklį. 
l Žetonų vertė nustatoma naudojant žetonų vertės („COIN VALUE“) žymeklį. 
l ŽETONAI rodo žetonų, kuriuos žaidėjas turi statymams, skaičių. 
l MAX BET žaidžia per 243 statymų būdus, aukščiausią statymų lygį ir dabartinę žetonų vertę. 

Žaidžiant bet kokį žemesnį statymų lygį, MAX BET turi būti paspaustas du kartus, kad žaistų sukimą 
pasirinktu lygiu. 

l Laimėję deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal Laimėjimų lentelę. 
l Simbolių atitikimas bet kurioje pozicijoje trijose ar daugiau gretimų būgnų, pradedant nuo kairiausio 

būgno į dešinį būgną, yra statymo būdo laimėjimas. 
l Statymų linijos laimėjimas mokamas jei iš eilės pereinama nuo kairės būgno į dešinę. 
l Žaidime yra išmokamos tik ilgiausios simbolių kombinacijos. 
l Daugiau statymų būdu laimi, kai papildomi simboliai rodomi tuose pačiuose būgnuose, kurie sukuria 

ilgiausią laimėjimo būdą. 
l Vienu metu galima laimėti ant išsklaidymo („Scatter“) simbolio ir bet kurio kito simbolio, kitu atveju 

galima laimėti tik ant vieno simbolio. 
l Simbolio laimėjimas žetonais yra lygus sumai, kurią parodo Laimėjimų lentelė, padauginta iš statymų 

lygio ir kiek kartų šis simbolis pasirodo ant kiekvieno būgno. 
l Statymų laimėjimas žetonais yra lygus Laimėjimų lentelės rodikliui, padaugintam iš statymų lygio. 
l Statymų laimėjimo pinigais yra lygi laimėjimui žetonams, padaugintoms iš žetonų vertės. 
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Pavyzdinis būdas laimėti išmokėjimą 1 lygyje 
l 3 vienodi Tigro simboliai gretimuose būgnuose, pradedant kairiuoju būgno apdovanojimu 50 žetonų. 

Tai padauginama iš 2 (2 Tigro simboliai ant būgno 3), o bendras laimėjimas yra 2 x 50 = 100. 
 

 
 

Simbolio išplėtimo funkcija 
l Kiekvienas simbolis žaidime, išskyrus simbolį "Scatter", gali būti pažymėtas drugeliais. 
l Kai toks simbolis dalyvauja laimėjusiame derinyje tiek pagrindiniame žaidime, tiek Papildomuose 

sukimuose, jis plečiasi, kad apimtų visą būgną. 
 
Drugelio padidinimo funkcija 
l Drugelio padidinimo funkcija yra aktyvuota atsitiktine tvarka pagrindiniame žaidime, kai laimėtoje 

situacijoje nėra jokių išsklaidymo simbolių ar simbolių, pažymėtų drugeliais ant būgno. 
l Drugeliai skraido aplink būgnus ir išplečia 1-3 simbolius, kurie dalyvauja garantuotame laimėjime. 

Išplėstas simbolis apims visą būgną. 
l Drugelio padidinimo funkcijos laimėjimai pridedami prie bet kokio laimėjimo būdo. 

 
Papildomi sukimai 
l Nuo 3 iki 5 Išsklaidymo simboliai, rodomi bet kuriame pagrindinio žaidimo būgne, suaktyvina 

Papildomus sukimus. 
l Papildomų sukimų metu negalima laimėti naujų papildomų sukimų. 
l Jei Papildomi sukimai suaktyvinami naudojant 4 ar 5 Išsklaidymo simbolius, žaidėjas gauna žetonų 

laimėjimą atitinkamai 15 arba 50 kartų. 
l Įeinant į Papildomus sukimus, žaidėjas pasirenka 1 iš 5 Papildomų sukimų gyvūnų. 
l Kiekvienas gyvūnas yra dominuojantis vidutinio laimėjimo simbolis, o tai reiškia, kad būgne yra tik 

šis visų vidutinio laimėjimo simbolis. 
l Tigro simbolis žaidėjui skiria 4 Papildomus sukimus, Dramblio - 8 Papildomi sukimai, lokio - 12 

Papildomų sukimų, krokodilo - 16 Papildomų sukimų, Kobros - 20 papildomų sukimų. 
l Funkcijos su mažesniu Papildomų sukimų skaičiumi kelia didesnę riziką, tačiau jos gauna didesnį 

laimėjimo potencialą. 
l Papildomų sukimų pabaigoje visas laimėjimas iš Papildomų sukimų pridedamas prie bet kurio 

laimėjimo iš sukimo, kuriame aktyvuojami Papildomi sukimai (įskaitant žetonų laimėjimą, jei toks 
yra). 

l Papildomų sukimų pabaigoje žaidimas grįžta į sukimą, kuriame buvo aktyvuoti Papildomi sukimai 
l Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte kaip sukimas, kuris 

suaktyvino Papildomus sukimus. 
 

Žaidimo funkcijos 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
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Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat 
galima spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. 

 

Spustelkite klavišą tam, kad grįžtumėte į 
pagrindinį žaidimą. 

 

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.47%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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263. Magiškas portalas („Magic Portals™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,25 EUR 
Didžiausias statymas: 250,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 5000,00 EUR 
 
Žaidimas „Magiškas portalas“ („Magic Portals™“) turi 5 būgnus, 3 linijas, 25 eilučių lošimą įskaitant du 
Magiškus Portalus kurie gali transformuoti sutampančius simbolius į „Wild“ simbolius ir aktyvuoti 
Papildomus sukimus. 
l Žaidimas yra žaidžiamas su 25 eilučių linijomis (fiksuota), 1-10 statymų lygiais ir skirtingomis žetonų 

vertėmis. 
l Statymų lygis nustatomas naudojant lygių („LEVEL / LYGIS“) žymeklį. 
l Žetonų vertė nustatoma naudojant žetonų vertės („COIN VALUE“) žymeklį. 
l ŽETONAI rodo žetonų, kuriuos žaidėjas turi statymams, skaičių. 
l Žaidžiant aukščiausią statymų lygį, MAX BET žaidžia per maksimalias statymų linijas ir dabartinę 

žetonų vertę 
l Laimėję deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal Laimėjimų lentelę. 
l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, 

padaugintam iš statymų lygio. 
l Statymų lygis yra žetonų, už kuriuos teikiama bet kokia eilute, skaičius. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Išmokamas tik didžiausias linijos laimėjimas. 
l Statymų linijos laimėjimas mokamas jei iš eilės pereinama nuo kairiojo būgno į dešinį būgną. 
l Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
l Visi laimėjimai mokami tik pasirinktose statymų eilutėse, išskyrus statymus su Papildomų sukimų 

simboliais. 
 

Laukinis ir Magiškas portalas  
l Magiški portalai pagrindiniame žaidime yra vidurinėje eilėje 1 ir 5 būgno. Papildomų sukimų metu 

ant 5 būgno pridedami 2 papildomi portalai. 
l Pagrindiniame žaidime ir Papildomuose sukimuose, 2 ar daugiau sutampantys simboliai, kurie sustoja 

1 ir 5 Magiškų portalų būgnuose, visus simbolius būgnuose paverčia Laukiniais simboliais (išskyrus 
„Free Spins“ (Nemokami sukimai) simbolius). 

l Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Free spin“ (Nemokami sukimai) simbolius. 
l Laukinis simbolis suteikia aukščiausią laimėjimo galimybę kombinacinėje statymų linijoje pagal 

Laimėjimų lentelę. 
 
Papildomi sukimai 
l Pagrindiniame žaidime ir Papildomuose sukimuose „Free Spin“ simbolis atsirandantis abiejuose 

Magiškuose portaluose (kairėje ir dešinėje) aktyvuoja 10 Papildomų sukimų. 
l Papildomų sukimų simbolis atsiranda tik 1 ir 5 būgnuose. 
l Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte kaip sukimas, kuris 

suaktyvina Papildomus sukimus. 
l Tik laimėti Papildomi sukimai automatiškai pridedami prie dabartinių Papildomų sukimų. 
l Papildomų sukimų pabaigoje visa iš Papildomų sukimų laimėta suma pridedama prie bet kurio 

laimėjimo, gauto iš sukimo, kuriame aktyvuojami Papildomi sukimai. 
 

Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.6%. 
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Laimėjimų lentelė 
 

 
 

264. Mistinė Mergelė („Mythic Maiden“) 
 
Mažiausias statymas: 0,03 EUR 
Didžiausias statymas: 150,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 300000,00 EUR 
 
Žaidimas „Mistinė Mergelė“ yra 5 būgnų, 3 eilių, 30 linijų (fiksuotų) lošimas su nenuspėjamais keitimais 
(„Wild substitutions“), daugikliais („Multipliers“) ir Papildomais sukimais („Free Spins“). 
l Sukimo ("Spin") mygtukas žaidžia per dabartines statymų linijas, statymų lygį ir žetonų vertę (arba 

paspauskite tarpo klavišą). 
l Žaidimo DIDŽIAUSIAS STATYMAS žaidžia aukščiausią statymų lygį ir turi dabartinę žetonų vertę. 
l Statymų lygis nustatomas naudojant lygių („LEVEL / LYGIS“) žymeklį. 
l Žetonų vertė nustatoma naudojant žetonų vertės („COIN VALUE“) žymeklį. 
l Laimėję deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal Laimėjimų lentelę. 
l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, 

padaugintam iš statymų lygio. 
l Statymų lygis yra žetonų, už kuriuos teikiama bet kokia eilute, skaičius. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 

l „Wild“ simboliai 	pakeičia visus simbolius, išskyrus Išsklaidymo („Scatter“)  simbolius 

. 
l Laukinių („Wild“) simbolių pakeitimas išmoka didžiausią įmanomą kombinaciją statymų linijoje 

pagal Laimėjimų lentelę. 
l Visi statymų linijos laimėjimai su simboliu „Wild“ mokami trigubai. 
l Tik vienas Laukinis daugiklis („Wild Multiplier“) yra taikomas kiekvienai statymų linijai. 
l Išmokamas tik didžiausias linijos laimėjimas. 
l Statymų linijos laimėjimas mokamas, jei iš eilės pereinama nuo kairiojo būgno į dešinį būgną. 
l Visi laimėjimai mokami tik statymų eilutėmis, išskyrus laimėjimus su išsklaidymo („Scatter“) 

simboliais. 
l Vienu metu laimi įvairios statymų eilutės. 
l ŽETONAI rodo žetonų, kuriuos žaidėjas turi statymams, skaičių. 
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Papildomi sukimai 
l 3 ar daugiau Išsklaidymo simboliai, rodomi bet kuriame pagrindinio žaidimo būgne, suaktyvina 

Papildomus Sukimus. Papildomuose sukimuose, vienodas Išskaidymo simbolių skaičius laimi 
vienodą papildomų sukimų skaičių, kurie pridedami prie bet kurio geležinės mergelės laimėjimo. 

l 5 Išsklaidymai = 30 Papildomų sukimų 
l 4 Išsklaidymai = 15 Papildomų sukimų 
l 3 Išsklaidymai = 10 Papildomų sukimų 

l Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu skaičiumi statymų linijų, lygio ir žetonų vertės, 
kaip sukimo, kuris aktyvuoja Papildomus sukimus. 

l Papildomuose sukimuose geležinė mergelė yra atvira ir gali atskleisti daugiklį iki x10 ir (arba) 
papildomų sukimų iki +2 po kiekvieno sukimo. 

l Daugikliai taikomi dabartiniam sukimui ir daugina visus statymų linijų laimėjimus, įskaitant 
„Wild“ simbolius. 

l Papildomi sukimai, kurie tuo pat metu laimėjo simbolius „Scatter“ yra pridedami prie geležinės 
mergelės. 

l Laimėti papildomi Sukimai automatiškai pridedami prie dabartinių Papildomų Sukimų. 
 
Žaidimo funkcijos 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 

 
Mygtukas Funkcija 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat 
galima spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. 
Spausti x mygtuką, norint sugrįžti į žaidimą. 

 

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.6%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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265. Neoninis Staksas („Neon Staxx“)	
 
Mažiausias statymas: 0,2 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
 Didžiausias laimėjimas: 1000,00 EUR 
 
Žaidimas „Neoninis Staksas“ („Neon Staxx“) yra 5 būgnų, 4 eilių, 40 linijų lošimas, su 
„SuperStaxx“ funkcija, Papildomais sukimais, Išsklaidymo simboliais ir nenuspėjamais keitimais („Wild 
substitutions“). 
l Žaidimas yra žaidžiamas su 40 eilučių linijomis (fiksuota), 1-10 statymų lygiais (20 žetonų per lygį) ir 

skirtingomis žetonų vertėmis. 
l Statymų lygis nustatomas naudojant lygių („LEVEL / LYGIS“) žymeklį. 
l Žetonų vertė nustatoma naudojant žetonų vertės („COIN VALUE“) žymeklį. 
l ŽETONAI rodo žetonų, kuriuos žaidėjas turi statymams, skaičių. 
l Žaidžiant aukščiausią statymų lygį, MAX BET žaidžia per maksimalias statymų linijas ir dabartinę 

žetonų vertę. Žaidžiant bet kokį žemesnį statymų lygį, MAX BET turi būti paspaustas du kartus, kad 
žaistų sukimą pasirinktu lygiu. 

l Laimėję deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal Laimėjimų lentelę. 
l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, 

padaugintam iš statymų lygio. 
l Statymų lygis yra žetonų, už kuriuos teikiama bet kokia eilute, skaičius. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Statymų linijos laimėjimas mokamas, jei iš eilės pereinama nuo kairiojo būgno į dešinį būgną. 
l Išmokamas tik didžiausias linijos laimėjimas. 
l Vienu metu laimi įvairios statymų eilutės. 
 
Žaidimo „Neoninis Staksas“ funkcijos 
l „Neoninis Staksas“ (Neon Staxx) yra simbolių žaidimas, kurio metu simboliai pasirodo ant būgno. 
l Pagrindiniame žaidime ir Papildomuose sukimuose Stakso simboliai gali pasirodyti bet kuriame 

būgne. 
l Visuose penkiuose būgnuose yra keletas gretimų pozicijų, kurios kiekvienu nauju sukimo atveju 

atsitiktinai pakeičiamos vienu simboliu iš laimėjimų lentelės, išskyrus simbolį „Scatter“ . 
l Atsitiktinai parinktas simbolis pasirodo kiekvieno sukinio pradžioje kartu su kitais simboliais. 
l Papildomuose sukimuose tik Plėšrus arba Laukinis simboliai yra atrinkti atsitiktine tvarka kaip Stakso 

simboliai visuose Papildomuose sukimuose . 
 
Laukinis 
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l Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ simbolius. 
l Laukinis simbolis pakeičia laimėjimo kombinaciją statymų linijoje pagal Laimėjimų lentelę. 
 
Papildomi sukimai 
l 3 ar daugiau Išsklaidymo simboliai, rodomi bet kuriame pagrindinio žaidimo būgne, suaktyvina 

Papildomus Sukimus pagal Laimėjimų lentelę. 
l Bendras laimėjimo laukas apima bet kokius laimėjimus per Papildomus sukimus, pridedamus prie bet 

kurių laimėjimų iš sukimo, kuriame aktyvuojami Papildomi sukimai. 
l Papildomų sukimų laimėjimai yra pridedami prie visų statymų linijų. 
l Papildomų sukimų pabaigoje žaidimas grįžta sukimą, kuris aktyvuoja Papildomus sukimus. 
l Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte kaip sukimas, kuris 

suaktyvina Papildomus sukimus. 
l Papildomus sukimus negalima laimėti per Papildomus sukimus. 
 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.90 %. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	

	

	
 

266. Kiaulytės turtai („Piggy Riches™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,01 EUR 
Didžiausias statymas: 75,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 180000,00 EUR 
 
Žaidimas „Kiaulytės turtai“ („Piggy Riches™“) yra 5 būgnų, 15 linijų, dauginamų žetonų lošimas su 
Išsklaidymų laimėjimų galimybėmis, Papildomais sukimais ir nenuspėjamais keitimais („Wild 
substitutions“). 
l Žaidimas yra žaidžiamas su 15 eilučių linijomis (fiksuota), 1-10 statymų lygiais ir skirtingomis žetonų 

vertėmis. 
l ŽETONAI rodo žetonų, kuriuos žaidėjas turi statymams, skaičių. 
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l Laimėję deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal Laimėjimų lentelę. 
l Didžiausias statymas yra lošiamas iš didžiausio lygio statymo ir nustatytos žetonų vertės. 
l Statymų lygis nustatomas naudojant lygių („LEVEL / LYGIS“) žymeklį. 
l Žetonų vertė nustatoma naudojant žetonų vertės („COIN VALUE“) žymeklį. 
l Statymų linija laimi, jei eina eilė iš kairės į dešinę. 

l Laukiniai ("Wild") simboliai suteikia didžiausią įmanomą laimėjimų kombinaciją 
statymų linijoje pagal laimėjimų lentelę. 

l Išmokamas tik didžiausias linijos laimėjimas. 
l Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
l Statymų lygis yra žetonų, už kuriuos teikiama bet kokia linija, skaičius. 
l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, 

padaugintam iš statymų lygio. Ši suma taip pat dauginama iš bet kokio taikomo daugiklio. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Papildomų sukimų pabaigoje visa iš Papildomų sukimų laimėta suma pridedama prie bet kurio 

laimėjimo, gauto iš sukimo, kuriame aktyvuojami Papildomi sukimai. 

l Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ 	simbolius. 
l Tiek pagrindiniame žaidime, tiek Papildomuose sukimuose lošimo linijoje laimi „Wild pay x3“. 
l Tik pagrindiniame žaidime „Scatter“ laimėjimas išmokamas iš bendro lošimo koeficiento x. 
l Visi laimėjimai mokami tik statymų linijomis, išskyrus laimėjimus su Scatter simboliais. 
l Papildomi sukimai 
l 3 ar daugiau Išsklaidymo simboliai, rodomi bet kuriame pagrindinio žaidimo būgne, suaktyvina 

Papildomus Sukimus. 
l Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte kaip sukimas, kuris 

suaktyvina Papildomus sukimus. 
l Kiekvienas laimingas Scatter simbolis rodo Papildomo sukimo ir daugiklio kombinaciją. Daugiklis 

taikomas visiems laimėjimams, esant Papildomiems sukimams. Pasirinkite vieną iš „Scatter“ simbolių, 
kad pradėtumėte žaisti Papildomus sukimus. 

l Išskaidymo („Scatter“) simboliai, rodomi ant būgnų Papildomuose sukimuose, skiria tik papildomus 
sukimus. 

l Šie Papildomi sukimai automatiškai pridedami prie dabartinių Papildomų sukimų. 
l Išskaidymo ir Papildomų sukimų laimėjimai pridedami prie bet kurių laimėjimo linijų. 
 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui (apskaičiuota kaip bendras laimėjimas / bendras statymas su optimalia 
strategija) yra 95.8%-96.4%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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267. Beždžionių planeta („Planet of the Apes“)	
 
Mažiausias statymas: 0,2 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 6000,00 EUR 
 
Žaidimas „Beždžionių planeta“ („Planet of the Apes“) yra dviejų žaidimo laukų lošimas, turintis 5 būgnus, 
3 eiles, 20 linijų ir dvi skirtingas rūšis Papildomų sukimų (Free Spins), Bonus (Bonus) simbolių, 
Išsklaidyti („Scatter“) simbolių, Laukinis pasikeitimo („Wild Substitutions“), Laukinio sukrovimo 
funkcija („Stacked Wild feature), 2 Bonus funkcijas („2 Bonus features“) ir Dviguba funkcija („Dual 
feature“). 
l Žaidimas yra žaidžiamas su dviem žaidimo laukais, kiekviename yra po 20 eilučių linijomis (fiksuota), 

1-10 statymų lygiais (20 žetonų per lygį) ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
l Statymų lygis nustatomas naudojant lygių („LEVEL / LYGIS“) žymeklį. 
l Žetonų vertė nustatoma naudojant žetonų vertės („COIN VALUE“) žymeklį. 
l ŽETONAI rodo žetonų, kuriuos žaidėjas turi statymams, skaičių. 
l Žaidžiant aukščiausią statymų lygį, MAX BET žaidžia per maksimalias statymų linijas ir dabartinę 

žetonų vertę. Žaidžiant bet kokį žemesnį statymų lygį, MAX BET turi būti paspaustas du kartus, kad 
žaistų sukimą pasirinktu lygiu. 

l Kai žaidimas sukasi, abi sritys žaidžia vienu metu ir žaidėjas negali pasirinkti tarp jų. 
l Laimėję deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal Laimėjimų lentelę. 

l Laukinis simbolis 	 pakeičia visus simbolius, išskyrus “Scatter” ir “Bonus” 
simbolius. 

l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, 
padaugintam iš statymų lygio. Ši suma taip pat dauginama iš bet kokio taikomo daugiklio. 

l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Išmokamas tik didžiausias linijos laimėjimas. 
l Statymų linija laimi, jei eina eilė iš kairiojo būgno į dešinį būgną žaidimų laukelyje. 
l Simbolio "Scatter" laimėjimas žetonais yra lygus sumai, kurią parodo Laimėjimų lentelė, padauginta 

iš statymų lygio. 
l Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
l Laimėjus iš „Dual Feature“ (Dviguba funkcija), „Stacked Wild“ (Sukrautas laukinis), „Rise 

Bonus“ (Saulėtekio premija) funkcijų, „Dawn Bonus“ (Aušros premija), „Rise Free 
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Spins“ (Saulėtekio nemokami sukimai) ir „Dawn Free Spins“ (Aušros nemokami sukimai) pridedami 
prie bet kokių laimėjimų nuo pradinio sukimo. 

l „Rise Free Spins“ (Saulėtekio nemokami sukimai) ir „Dawn Free Spins“ (Aušros nemokami sukimai) 
žaidžia tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte, kaip ir turas, kuriame juos įjungė. 

l Visi laimėjimai mokami tik pasirinktose statymų eilutėse, išskyrus laimėjimus su Scatter simboliais. 
l „Stacked Wild“ (Sukrautas laukinis) funkcija, „Rise Bonus“ (Saulėtekio premija) funkcija, „Dawn 

Bonus“ (Aušros premija) funkcija ir „Dual“ (Dviguba) funkcija gali būti įjungiami tik pagrindiniame 
žaidime. 

l Tuo pačiu metu gali būti įjungta „Rise Bonus“ (Saulėtekio premija) funkcija, „Dawn Bonus“ (Aušros 
premija) funkcija ir „Stacked Wild“ (Sukrautas laukinis) funkcija. Be to, Papildomus sukimus galima 
aktyvuoti papildomai prie „Bonus“ funkcijų. 

l Bendras laimėjimų laukas rodomas ekrane tiek didinant Papildomus sukimus, tiek mažinant 
Papildomus sukimus, apima bet kokius laimėjimus per Papildomus sukimus, pridėtus prie bet kurių 
statymų, gautų iš sukimo, kuriame aktyvuojami Papildomi sukimai. 

 
Laukinio sukrovimo funkcija 
l Laukinio sukrovimo funkcija suaktyvinama žaidimo didinimo srityje, kai būgnas visiškai 

padengiamas „Wilds“ simboliais. Laukiniai sukrovimai tada dubliuojami į žaidimo mažinimo zoną 
atitinkamoje pozicijoje. 

 
Bonusų didinimo funkcija 
l Jei Bonusų didinimo simbolis nusileidžia pirmajame būgne, įjungiama Bonusų didinimo funkcija. 
l Bonusų didinimo funkcija yra papildoma žetonų laimėjimo galimybė, kuri skiriama už kiekvieną 

ekrane rodomą žmogaus ir beždžionių simbolį, išskyrus simbolį „Scatter“ ir tik pasirodo žaidimo 
didinimo srityje. Žetonų laimėjimas sumokamas už bet kuriuos laimėjimo linijos statymus, kai 
funkcija yra įjungta. 

l Maksimalus žetonų laimėjimas, kai Rise Bonus (Saulėtekio premija) funkcija yra statymo lygyje 1, 
yra 1590 žetonų arba lygiavertės 79,5 daugiau už statymą. 

 
Bonusų mažinimo funkcija 
l Jei simbolis Mažinti bonusus nusileidžia paskutiniame būgne, įjungiama Bonusų mažinimo funkcija. 
l Bonusų mažinimo funkcija yra funkcija, kuri paverčia beždžione („Ape“) ir žmogaus simbolius į tą 

patį simbolį ir atsiranda tik žaidimo mažinimo srityje. 
l Jei jau yra vienas ar daugiau galiojančių laimėjusių kombinacijų, pasirinktas simbolis yra didžiausias 

simbolis iš kombinacijos. Priešingu atveju simbolis bus pasirinktas atsitiktine tvarka. 
l Pakeisti simboliai yra tik žaidimų mažinimo aikštelėje. 
l Pasirinktas transformacijos simbolis parenkamas iš beždžionių ar žmogaus simbolių. 
l Pirmiausia įvyksta transformacija, tada apskaičiuojamas statymų linijų laimėjimas. 
l Išsklaidymo simbolis nebus pakeistas. 
 
Dvigubos funkcijos 
l Prieš kiekvieną sukimąsi, yra tikimybė, kad suaktyvinama dviguba funkcija. Jei suaktyvinta dviguba 

funkcija, kiekvienai žaidimo sričiai pasirenkamas vienas simbolis, kurio negalima pasirinkti abiems 
žaidimo vietoms, taip pat negalima pasirinkti simbolių „Wild“ ir „Scatter“. 

l Būgnuose yra tik šie du simboliai, likusios būgno vietos yra tuščios. 
l Jei simbolis nusileidžia jo atitinkamoje žaidimo zonoje, kai būgnas sustoja, jis lieka. 
l Jei simbolis nusileidžia kitoje žaidimų zonoje, jis persikelia į tinkamą žaidimo plotą į atitinkamą 

padėtį. 
l Jei atitinkamoje žaidimų aikštelėje pasirodo bent vienas naujas simbolis, žaidimas vėl sukasi. 
l Jei simbolis nusileidžia kitame žaidimo plote ir atitinkama pozicija jau užpildyta teisingai žaidimo 

srityje, simbolis negali būti perkeltas. 
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l Žaidimas vėl sukasi tol, kol tose vietose nėra daugiau naujų simbolių. 
l Dviguba funkcija negali būti įjungta be jokių kitų funkcijų. 
l Statymų lygis ir žetonų vertė per dvigubą funkciją - tas pats statymų lygis ir žetonų vertė, kaip 

sukimas, kuris suaktyvino dvigubą funkciją. 
 
Išsklaidymų laimėjimai 
l 3 ar daugiau Išsklaidyti („Scatter“) simboliai, rodomi bet kurioje pagrindinio žaidimo būgne, laimi. 
l Išsklaidymo simboliai Kilimas („Rise“) ir Aušra („Dawn“) žaidimų aikštelėse laikomi dviem atskirais 

simboliais ir skaičiuojami atskirai. 
l Išsklaidymo didinimo ir Išsklaidymo mažinimo simboliai gali pasirodyti tik pagrindiniame žaidime. 
l Papildomų sukimų didinimas 
l 3 arba daugiau Išsklaidymo simbolių, rodomų bet kurioje Kilimas („Rise“) rodyklės vietoje įjungia 

Kilimo papildomų sukimų („Rise Free Spins“) funkciją. 
l Papildomų išsukimų didinimo metu aktyvi tik Didinanti žaidimų zona. 
l 10 Papildomų sukimų yra padovanojami. 
l Papildomų sukimų didinimo metu Laukinių simbolių, kurie nusileidžia kiekvieno išsukimo metu, 

skaičius yra surenkamas „Wild“ matuoklyje ekrane. Kiekvienas Laukinis simbolis, nusileidžiantis ant 
būgno, skaitiklį didins iki 1. 

l Pasibaigus paskutiniam sukimo rezultatui, kai būgnas sustos suktis (bet prieš laimint bet kokius prizus) 
visi surinkti laukiniai simboliai atsitiktinai pateks į žaidimų aikštelę, o po to bus įvertinta laimė. 

l Maksimalus laukinių simbolių skaičius, kurį galima surinkti nerizikuojant, yra 15. 
l Laukiniai simboliai, nusileidę ekrane per paskutinį Papildomų sukimų didinimą, nebus įtraukiami į 

„Wild“ surinktą skaitiklį. 
l Po paskutinio sukimo nusileidimo laukiniai simboliai iš surinkto skaitiklio gali būti dedami ant esamų 

laukinių simbolių, kurie paskutinio sukimo metu buvo nukreipti ant būgno. 
 
Papildomų sukimų mažinimas 
l 3 ar daugiau Išsklaidymo simbolių, rodomų bet kurioje žaidimo Mažinimo zonos būgnų srityje, 

įjungia Aušros papildomų sukimų („Dawn Free Spins“) funkciją. 
l Aušros papildomų sukimų („Dawn Free Spins“) metu veikia tik mažinanti žaidimų zona. 
l 15 Papildomų sukimų yra padovanojami. 
l Aušros papildomų sukimų („Dawn Free Spins“) funkcijoje yra renkami 3 skirtingi simboliai, kurie 

suaktyvina atitinkamą skaitiklį: daugiklį, papildomą lauką ir papildomus sukimus. 
l Kai rinkimo simbolis nusileidžia, jis užpildo atitinkamą skaitiklį iki 1. Kai matavimo prietaisas 

užpildytas, jis įjungia kiekvieno skaitiklio funkciją, kuriam reikia 3 simbolių. 
l Papildomų nemokamų sukimo matuoklis („Extra Free Spins Meter“) apdovanojimai - 3 papildomi 

sukimai kiekvieną kartą, kai jie užpildomi. 
l Žaidėjas pradeda Papildomų sukimų mažinimą su daugikliu 1. Kiekvieną kartą, kai daugiklio 

matuoklis užpildomas, koeficientas padidinamas 1, kol pasiekiamas x5 daugiklis. Dabartinis 
daugiklio / laukinis simbolis bus paryškintas žaidimo ekrane. 

l Extra Laukinis matuoklis paverčia vieną iš žmogaus simbolių "Extra Wild" simboliu kiekvieną kartą, 
kai jis užpildomas likusiai Papildomų sukimų daliai. 

l Jei pasiekiamas daugiklio dangtelis arba visi 3 simboliai buvo pakeisti į „Extra Wild“, papildomi 
Daugikliai / Extra Laukinių rinkinių simbolių įvykiai bus rodomi, nes "Extra Free Spins" surinks 
simbolius. 

l Papildomi laukiniai simboliai pakeis visus simbolius, išskyrus daugiklį, „Extra Wild“ ir papildomus 
sukimus, kurie surenka simbolius. 

 
Papildomų sukimų dauginimas 
l Jei 3 ar daugiau „Scatter“ simbolių nusileidžia abiejose žaidimo vietose tame pačiame Papildomame 

sukime, paleidžiami ir Papildomi sukimai, ir vienas po kito paleidžiami didinami Papildomi sukimai. 
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Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.33%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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268. Ruletė Pažengusiems („Roulette Advanced™“)	
	

Mažiausias statymas: 0.1 EUR 
Didžiausias statymas: 5000,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 46200,00 EUR 
 
Žaidimas „Ruletė Pažengusiems“ („Roulette Advanced™“) yra Europinės ruletės versija, kurios tikslas 
yra sėkmingai atspėti, ant kurios padalos, sunumeruotos iki trisdešimt septynių, nukris kamuoliukas. 
Teisingai atspėjus, žaidėjai laimi sumą, atsižvelgiant į laiminčio statymo išmoką. 
l Žaidėjai padaro vieno tipo statymą, arba bet kokią statymo kombinaciją, įskaitant paprastus stalo 

statymus ir ypatingus statymo modelius, ribojamus tik stalo arba statymo tipo limitais. Tada, kai 
žaidėjai padeda savo statymus ir paspaudžia sukti, ruletės ratas pradeda suktis. Kamuoliukas rieda 
tolyn nuo rato sukimosi vietos, apsisuka aplink rato kraštus ir atšoka nuo rato deimantų. Kamuoliukas 
nusileidžia ant atsitiktinai pasirinktos padalos. 

l Žymeklis/Dolly, rodantis laimintį numerį, padedamas ant stalo statymo zonoje, o tada laimintis 
numeris parodomas skelbimų lentoje. 

l Visi statymai, neatitinkantys laiminčio skaičiaus, pašalinami nuo stalo. 
l Jeigu žaidėjas pastatė ant laiminčio skaičiaus, žaidimas jam sumoka laimėjimą, atsižvelgiant į 

laiminčio statymo išmoką. 
 
Kaip žaisti 
l Pasirinkite žetono vertę, nurodykite savo statymus, sukite ratą, ir laukite, norėdami pamatyti, ar 

teisingai atspėjote laimintį skaičių. 
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l Renkantis žetono vertę. Norėdami išsirinkti norimą žetono vertę, apačioj dešinėje, ant žaidimo 
skydelio, paspauskite ant žetono. Jeigu yra žetonų rodyklės į kairę ir į dešinę, paspauskite norėdami 
pamatyti papildomas žetonų vertes. 

l Statant vieną ar keletą statymų. Statymus nurodykite arba žetonu statomu ant stalo, arba naudojantis 
ypatingais statymo modeliais linijoje su stalu ir statymo tipų limitais 

l Pastaba: Jei visa statymo suma yra didesnė nei statymas arba stalo limitas, arba jūs neturite 
pakankamai grynųjų statymui, tai nebus pridedama prie stalo. 

l Stalo statymai (Vidiniai ir išoriniai statymai) 
l Padėkite stalo statymą, paspausdami ant bet kokios stalo vietos. Kiekvienas stalo paspaudimas ir 

trasos numeriai prideda vieną pasirinktos vertės žetoną ant statymo vietos. 
l Kai judinate pelę apie stalą arba statymo vietas, žaidimas apšviečia statymą ir suteikia informacijos 

apie statymo tipą, pavyzdžiui tiesų (straight), ir tuo metu esančią statymo sumą. 
Ypatingi statymai (specialus statymo skydelis, skelbimų lenta („Billboard“) ir lenktynių trasa („Racetrack“) 
l Pridėkite specialų statymą paspausdami ant pasirinkto žetono, ir paspaudžiant statymą ant specialaus 

statymo skydelio. Pasirinktos vertės žetonų skaičius padedamas ant įprastos statymo vietos, linijoje su 
padarytu statymu. 

l Kai judinate pelę apie ypatingą statymą, žaidimas apšviečia ant stalo nurodytus statymo numerius. 
l Šalinant statymą. Norėdami pašalinti statymą, pasirinkite žetono pašalinimą dešinėj apačioje žaidimo 

skydelyje, ir paspauskite ant bet kokios statymo vietos ant stalo arba ypatingą statymą ypatingų 
statymų skydelyje, skelbimų lentoje arba stalo ovale. 

l Sukant ratą. Norėdami iš padalos pašalinti kamuolį ir pradėti sukti ratą, spauskite Sukti. Suma, kurią 
statote, atskaitoma iš jūsų sąskaitos. Kamuoliukas nusileidžia padaloje ir padalos numeris yra 
laimintis numeris. Žymeklis/Dolly padedama ant statymo vietos, rodanti laimintį skaičių. 

l Tikrinant laimintį skaičių. Laimintis skaičius nurodomas ant skelbimų lentos, su informacija apie jo 
tipą ir apie jūsų laimėjimus. Jūsų laimėjimai taip pat nurodomi žaidimų skydelyje ir pridedami prie 
jūsų grynųjų („Cash“). Visi pralaimintys statymai nuimami nuo stalo. 

l Žaidžiant darkart. Paspauskite iš naujo statyti („REBET“) norėdami statyti tą pačią sumą kaip ir 
praeitame lošime, arba paspauskite ištrinti statymus („CLEAR BETS“) norėdami ištrinti visus 
ankstesnius statymus, tada nurodykite naujus statymus ir spauskite sukti („SPIN“). 

 
Ypatingų statymų skydelis 
l Ypatingų statymų skydelis leidžia nurodyti paskelbtus statymus/announced bets ir šaukiamus 

statymus/call bets. 
l Ypatingų statymų skydelis atsidaro, kai paspaudžiate ant ypatingų statymų ruoželio. 
l Kai skydelis atidarytas, matomi visi galimi ypatingi statymai. 
 
Mėgstamiausi statymai 
l Žaidimas turi mėgstamiausių statymų funkciją, kuri jums leidžia išsaugoti bet kokios konfigūracijos 

statymus ir nurodyti juos automatiškai. 
l Norėdami padėti vieną iš savo mėgstamiausių statymų, įjunkite mėgstamiausių statymų meniu ir 

pasirinkite statymą iš savo sąrašo. Visi žetonai pastatomi automatiškai 
l Norėdami išsaugoti statymą kaip mėgstamiausią, statykite visus statymus ant stalo ir tada įsijunkite 

mėgstamiausių statymų meniu. Įveskite savo statymo pavadinimą ir paspauskite ant varnelės. 
l Norėdami ištrinti mėgstamiausią statymą, išjunkite statymą sąraše, paspausdami X mygtuką. 
 
Lenktynių trasa 
l Lenktynių trasa suteikia kitą statymo būdą. 
l Lenktynių trasa duplikuoja ruletės ratą (tai yra, numerių tvarka pasilieka tokia pati). 
l Ypatingi statymai apima numerius, esančius vienas šalia kito ant ruletės rato ir lenktynių trasos. 
l Trys statymų tipai gali būti padaryti naudojant lenktynių trasą: tiesūs („straight“) statymai ir penki 

ypatingi statymai, įskaitant kaimyninius („neighbor“) statymus. 
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l Norėdami padaryti kaimyninius statymus, turite įjungti kaimyninių statymų žaidimo nustatymus ir 
nurodyti numerių paplitimą and kiekvienos pasirinkto numerio pusės (nulis išjungia kaimyninius 
statymus, o skaičiai nuo vieno iki devynių nurodo numerių paplitimą). 

 
Skelbimų lenta 
l Dinamiškas skelbimų lentos turinys priklauso nuo žaidimo etapo. 
l Nurodomas skelbimų lentos numerių kiekis, laiminčio numerio pristatymas ir kazino ruletės statistika. 
l Papildomai, jūs taip pat galite statyti karštus ir šaltus skaičius iš skelbimų lentos. 
l Skelbimų lentos skaičių kiekis. Nurodo jūsų paskutinių keturiolikos laiminčių skaičių istoriją. 

Raudoni skaičiai priklauso raudonų skaičių grupei, juodi skaičiai priklauso juodų skaičių grupei, o 
žalias numeris yra nulis. 

l Skelbimų lenta statymų režimo metu. Nurodo visų rulečių stalų statistiką karštiems, šaltiems, 
nelyginiams, nuliniams, lyginiams, raudoniems, žaliems ir juodiems skaičiams. 

l Karšti skaičiai. Nurodo labiausiai traukiamus skaičius ir skaičių, kiek kartų jie buvo traukiami 
paskutinius 500 sukimų. 

l Šalti skaičiai. Nurodo mažiausiai traukiamus skaičius, ir sukimų skaičių nuo tada, kai skaičius laimėjo 
paskutinį kartą. 

l Raudoni/juodi/žali skaičiai. Nurodo kiek kartų (procentais) raudonas, juodas arba žalias skaičiai buvo 
traukiami paskutinius 500 sukimų. 

l Nelyginiai/lyginiai/nuliniai skaičiai. Nurodo kiek kartų (procentais) nelyginis, lyginis arba nulinis 
skaičiai buvo traukiami paskutinius 500 kartų. 

 
Statymo aprašymas ir išmokėjimas 
l Norėdami pamatyti laimėjimų lentelę, pasirinkite MIN/MAX ženklą. 
l Toliau nurodyta lentelė pateikia statymų tipus, kiekvieno statymo aprašymą, ir laiminčio statymo 

išmokėjimus. 
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Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 97.30% 
 
Laimėjimų lentelė. Toliau nurodyta lentelė pateikia visus galimus statymus su mažiausiu reikalaujamu 
žetonų skaičiumi, reikalingu padaryti statymą ir išmoką. 
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269. Nešvarus ančiukas („Scruffy Duck™“) 
 
Mažiausias statymas: 0.25 EUR 
Didžiausias statymas: 250,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 4000,00 EUR / 4000 žetonų ant vienkartinio statymo linijos. 
 
Žaidimas „Nešvarus ančiukas“ („Scruffy Duck™“) yra penkių būgnų, trijų eilučių, dvidešimt penkių 
statymo linijų lošimas, turintis sukrautus simbolius („stacked symbols“), laukinius pakeitimus („Wild 
substitutions“) ir Papildomus sukimus („Free Spins“). 
l Žaidimas žaidžiamas su dvidešimt penkiomis statymo linijomis, nuo 1 iki 10 statymo lygiais ir 

skirtingomis žetonų vertėmis. 
l Statymo lygis nustatomas naudojant lygio parinkėją („the LEVEL / LYGIS selector“) 
l Žetonų vertė nustatoma naudojant žetonų vertės parinkėją („the COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ 

selector”). 
l Žetonai („COINS / ŽETONAI“) nurodo žetonų skaičių, kuriuos galima statyti. 
l Laimintys deriniai ir laimėjimų išmokėjimai sudaromi pagal laimėjimų lentelę („PAYTABLE”). 
l Didžiausias statymas („MAX BET“) žaidžiamas aukščiausiu statymo lygiu ir esama žetonų verte. Kai 

žaidžiama bet kokiu žemesniu statymo lygiu, Didžiausias statymas („MAX BET“) turi būti 
paspaudžiamas dukart, tam, kad būtų galima žaisti pasirinkto lygio sukimą. 

l Statymo lygis yra žetonų statymo skaičius per statymo eilutę. 
l Statymo eilutės laimėjimas žetonais yra lygus vertei, parodytai laimėjimų lentelėje, padauginus iš 

statymo lygio. 
l Statymo lygio laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonų, padauginus iš žetonų vertės 
l Tik didžiausias laimėjimas per statymą yra sumokamas. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
l Tuo pačiu metu vykstantys laimėjimai skirtingomis statymo linijomis yra pridedami. 
 
Sukrauti simboliai 
l Abiejuose pagrindiniame žaidime ir Papildomuose sukimuose, ančiuko simboliai pasirodo kaip 

sukrauti simboliai ant būgnų. 
l Sukrautas simbolis yra simbolis, kuris arba dalinai užima būgną (vieną arba dvi pozicijas ant būgno), 

arba užima visas tris pozicijas ant būgno. 
l Sukrauti simboliai gali būti visiškai arba dalinai matomi, priklausant nuo to, kaip būgnas nusileidžia. 
l Bet kokia sukrauto ančiuko simbolio dalis, įtraukta į laiminčio statymo liniją, sumoka pagal 

laimėjimų lentelę. 



	

	

	

644	

	
	
Besiplečiantys laukiniai („Expanding Wild”) 
l Besiplečiantys laukiniai simboliai gali pasirodyti tiek pagrindiniame žaidime, tiek Papildomuose 

sukimuose, ir pakeičia visus simbolius, išskyrus Papildomų sukimų simbolį. 
l Besiplečiantys laukiniai gali pasirodyti ant bet kokio būgno, išskyrus Milžiniškų laukinių (“Colossal 

Wild”) funkciją, kai jie nusileidžia tik ant pirmo ir penkto būgnų. 
l Jeigu pasitaiko statymo linijos laimėjimas, Besiplečiantys laukiniai simboliai automatiškai plečiasi ir 

užima visa būgną ant kurio jie atsiranda. 
l Besiplečiančio laukinio simbolio pakeitimas moka didžiausią įmanomą laiminčią kombinaciją ant 

statymo linijos, pagal laimėjimų lentelę. 
 
Papildomi sukimai 
l Pagrindiniame žaidinime, trys Papildomų sukimų simboliai, esantys bet kur ant trečio, ketvirto ar 

penkto būgnų, aktyvuoja Papildomus sukimus. 
l Viena iš toliau išvardintų penkių funkcijų aktyvuojama Papildomų sukimų metu: daugiklio funkcija, 

simbolio panaikinimo funkcija, milžiniškų laukinių („Colossal wilds“), atsitiktinių laukinių („Random 
wilds“) ir dviguba funkcija. 

l Kai Papildomi sukimai aktyvuojami, žaidėjas pasirenka vieną iš ančiukų ir tada atsitiktinai pasirenka 
vieną iš aukščiau išvardintų funkcijų. 

l Kiekviena funkcija suteikia atitinkamą Papildomų sukimų kiekį: daugiklio funkcija – 15 Papildomų 
sukimų, simbolio panaikinimo funkcija – 12 Papildomų sukimų, milžiniškų laukinių („Colossal 
wilds“), – 10 Papildomų sukimų, atsitiktinių laukinių („Random wilds”) – 8 Papildomus sukimus ir 
dviguba funkcija– 6 Papildomus sukimus. 

l Papildomi sukimai negali būti laimėti Papildomų sukimų metu. 
l Papildomų sukimų pabaigoje, visas laimėjimas iš Papildomų sukimų pridedamas prie bet kokių 

laimėjimų iš sukimo, aktyvavusio Papildomus sukimus. 
l Papildomų sukimų pabaigoje, žaidimas grįžta į sukimą, aktyvavusį Papildomus sukimus. 
l Papildomi sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir žetonų verte, kaip ir lošime, aktyvavusiame 

Papildomus sukimus. 
 
Daugiklio funkcija 
l Daugiklio funkcijos metu, visi laimėjimai padauginami iš trijų. 

l Šios funkcijos metu, nėra žemų laimėjimų simbolių ant būgnų . 
 

 
Milžiniškas laukinis („The Colossal Wild“) 
l Milžiniškas laukinis pakeičia visus simbolius, išskyrus Papildomų sukimų simbolį. 
l Milžiniškas laukinis yra arba 2 x 2 arba 3 x 3 simbolių didumo ir atsiranda tik ant antro, trečio ir 

ketvirto būgnų. 
l Kai leidžiasi, milžiniškas laukinis pasirodo visiškai arba dalinai, priklausomai nuo to, kaip būgnai 

sustoja. 
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l Laiminčios kombinacijos metu, milžiniškas laukinis pasidalins į nuo dviejų iki devynių pavienius 
Wilds. 

l Bet kokia milžiniško laukinio dalis, esanti laiminčio statymo linijoje, moka didžiausią galimą 
laiminčią kombinaciją, pagal laimėjimų lentelę. 

 

 
Atsitiktinis laukinis („Random Wilds“) 
l Kai būgnai sustoja, esant šiai funkcijai, nuo dviejų iki penkių atsitiktinis laukinis nusileidžia ant 

būgnų kiekvieno sukimo metu. 
l Atsitiktinis laukinis pakeičia visus simbolius, išskyrus Papildomų sukimų simbolį. 
l Jeigu atsitiktinis laukinis nusileidžia ant besiplečiančio laukinio („expanding wild“), tada 

besiplečiantis laukinis vis tiek plečiasi ir padengia atsitiktinį laukinį (statymo linijos laimėjimo atveju). 
l Jeigu atsitiktinis laukinis nusileidžia ant besiplečiančio laukinio kai nevyksta statymo linijos 

laimėjimas, tada laukinis padengia besiplečiantį. 
l Atsitiktinis laukinis nesiplečia. 
l Atsitiktinis laukinis nesileidžia ant milžiniško laukinio viršaus. 
l Atsitiktinio laukinio pakeitimas moka didžiausią galimą laiminčią kombinaciją, pagal laimėjimų 

lentelę. 
 

 
Dviguba funkcija 
l Įmanoma aktyvuoti dvi iš pirmiau paminėtų funkcijų vienu metu. 
l Abi funkcijos pasirenkamos atsitiktinai. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.38%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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270. Akmenų paslaptis („Secret of the Stones™“)	
	

Mažiausias statymas: 0,25 EUR 
Didžiausias statymas: 125,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 50000,00 EUR / 100000 žetonų ant vienos statymo linijos. 
 
Žaidimas „Akmenų paslaptis“ („Secret of the Stones™“) yra penkių būgnų, trijų eilučių ir dvidešimt 
penkių statymo linijų lošimas. Žaidime yra Wild pakeitimai ir Papildomi sukimai. 
l Žaidimas žaidžiamas su dvidešimt penkiomis statymo linijomis, nuo 1 iki 10 statymo lygiais ir 

skirtingomis žetonų vertėmis. 
l Statymo lygis nustatomas naudojant lygio parinkėją („the LEVEL / LYGIS selector“) 
l Žetonų vertė nustatoma naudojant žetonų vertės parinkėją („the COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ 

selector“). 
l Žetonai („COINS / ŽETONAI“) nurodo žetonų skaičių, kurį galima statyti. 
l Didžiausias statymas („MAX BET“) žaidžiamas su dvidešimt penkiomis statymo linijomis, 

aukščiausiu statymo lygiu ir tam tikra žetonų verte. 
l Laimintys deriniai ir laimėjimų išmokėjimai sudaromi pagal laimėjimų lentelę („PAYTABLE“). 
l Statymo lygis yra žetonų statymo skaičius per statymo eilutę. 
l Statymo eilutės laimėjimas žetonais yra lygus vertei, parodytai laimėjimų lentelėje, padauginus iš 

statymo lygio. 
l Statymo lygio laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonų, padauginus iš žetonų vertės 
l Tik didžiausias laimėjimas per statymą yra sumokamas. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
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l Tuo pačiu metu vykstantys laimėjimai skirtingomis statymo linijomis yra pridedami. 
l Visi žetonų laimėjimai moka tik ant statymo linijų, išskyrus laimėjimus su Scatter simboliais. 
 
Laukiniai („Wild“) 
l Laukiniai („Wild“) simboliai gali atsirasti ant kiekvieno būgno pagrindiniame žaidime ir 

Papildomuose sukimuose, ir pakeisti visus simbolius, išskyrus Scatter. 
l Laukinio („Wild“) simbolio pakeitimas moka didžiausią įmanomą laiminčią kombinaciją ant statymo 

linijos, pagal laimėjimų lentelę. 
 
Papildomi sukimai 
l Trys ar daugiau Scatter simbolių, atsirandančių bet kur ant būgnų pagrindiniame žaidime, aktyvuoja 

dešimt Papildomų sukimų. 
l Prieš prasidedant Papildomiems sukimams, pasirinkite iš dvidešimt akmenų, leidžiančių pasinaudoti 

pridėtinėmis Papildomų sukimų funkcijomis. 
l Pasirinkimų kiekis yra lygus Scatter simbolių skaičiui, aktyvavusiam Papildomus sukimus. 
l 3 Scatters = 3 akmenys 
l 4 Scatters = 4 akmenys 
l 5 Scatters = 5 akmenys 
l Paslėptų priedų funkcija turi: 
l Papildomus sukimus. 2, 3, 4, 5 ar 10 papildomi sukimai pridedami prie pirminių 10. 
l Daugiklius. Papildomi x1 arba x2 daugikliai pridedami prie pirminio x1 Papildomų sukimų daugiklio. 
l Laukiniai („Wild“) būgnai. Laukiniai („Wild“) būgnai apima antrą ir/arba ketvirtą būgnus iki kol 

pasibaigia Papildomi sukimai. 
l Papildomi laukiniai („Wild“) simboliai. Papildomų sukimų metu, elnio ir/arba pelėdos simboliai iš 

pagrindinio žaidimo tampa laukiniais („Wild“) simboliais. Žiūrėti laimėjimų lentelę simboliams. 
l Papildomi sukimai žaidžiami su tokiu pačiu statymo linijų skaičiumi, tokiu pačiu statymo lygiu ir 

tokia pačia žetonų verte, kaip ir lošime, aktyvavusiame Papildomus sukimus 
l Papildomi sukimai negali būti laimėti Papildomų sukimų metu 
l Viso laimėjimo lauke yra visi laimėjimai iš pagrindinio žaidimo bei visi laimėjimai iš Papildomų 

sukimų. 
l Papildomų sukimų pabaigoje, žaidimas grįžta į sukimą, aktyvavusį Papildomus sukimus. 
 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.72%. 
 
Laimėjimų lentelė: 
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271. Kalėdų paslaptys („Secrets of Christmas™“) 

 
Mažiausias statymas: 0.25 EUR 
Didžiausias statymas: 125,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 50000,00 EUR / 100000 žetonų ant vienos statymo linijos. 
 
Žaidimas „Kalėdų paslaptys“ („Secrets of Christmas™“) yra penkių būgnų, trijų eilių lošimas, turintis 
laukines („Wild“) funkcijas ir Papildomus sukimus su Papildomų sukimų premijos funkcijomis. 
l Žaidimas visada žaidžiamas su dvidešimt penkiomis statymo linijomis ir nuo vieno iki dešimt statymų 

lygiais, bei skirtingomis žetonų vertėmis. 
l Statymo lygis nustatomas naudojant lygio parinkėją („the LEVEL / LYGIS selector“) 
l Statymo lygis yra žetonų skaičius vienoje statymo linijoje. 
l Žetonų vertė nustatoma naudojant žetonų vertės parinkėją („the COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ 

selector“). 
l Žetonai („COINS / ŽETONAI“) nurodo žetonų skaičių, kurį galima statyti. 
l Laimintys deriniai ir laimėjimų išmokėjimai sudaromi pagal laimėjimų lentelę („PAYTABLE“). 
l Didžiausias statymas („MAX BET“) žaidžiamas aukščiausiu statymo lygiu ir esama žetonų verte. Kai 

žaidžiama bet kokiu žemesniu statymo lygiu, Didžiausias statymas („MAX BET“) turi būti 
paspaudžiamas dukart, tam, kad būtų galima žaisti pasirinkto lygio sukimą. 

l Laiminčios kombinacijos ir išmokos pateikiami atsižvelgiant į laimėjimų lentelę. 
l Statymo linijos laimėjimas žetonais lygus vertei, parodytai laimėjimų lentelėje, padauginus iš statymo 

lygio. 
l Statymo lygio laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonų, padauginus iš žetonų vertės 
l Tik didžiausias laimėjimas per statymą yra sumokamas. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
l Tuo pačiu metu vykstantys laimėjimai skirtingomis statymo linijomis yra pridedami. 
 
Laukiniai („Wild“) simboliai 
l Laukiniai („Wild“) simboliai gali atsirasti ant kiekvieno būgno pagrindiniame žaidime ir 

Papildomuose sukimuose, ir pakeisti visus simbolius, išskyrus Scatter. 
l Laukinio („Wild“) simbolio pakeitimas moka didžiausią įmanomą laiminčią kombinaciją ant statymo 

linijos, pagal laimėjimų lentelę. 
 
Papildomi sukimai 
l Trys ar daugiau Scatter simbolių, atsirandančių bet kur ant būgnų pagrindiniame žaidime, aktyvuoja 

dešimt Papildomų sukimų. 
l Prieš prasidedant Papildomiems sukimams, galima sužaisti papildomą žaidimą, kur žaidėjas pasirenka 

iš dvidešimt Kalėdinių dovanų tam, kad laimėtų Papildomų sukimų premijos funkcijas. 
l Pasirinkimų kiekis yra lygus Scatter simbolių skaičiui, aktyvavusiam Papildomus sukimus. 
l 3 Scatters = 3 Kalėdų dovanos 
l 4 Scatters = 4 Kalėdų dovanos 
l 5 Scatters = 5 Kalėdų dovanos 
l Paslėptų priedų funkcija turi: 
l Papildomus sukimus. 2, 3, 4, 5 ar 10 papildomi sukimai pridedami prie pirminių 10. 
l Daugiklius. Papildomi x1 arba x2 daugikliai pridedami prie pirminio x1 Papildomų sukimų daugiklio. 
l Laukiniai („Wild“) būgnai. Wild būgnai apima antrą ir/arba ketvirtą būgnus iki kol pasibaigia 

Papildomi sukimai. 
l Papildomi laukiniai („Wild“) simboliai. Papildomų sukimų metu, žvakės ir/arba varpo simboliai iš 

pagrindinio žaidimo tampa laukiniais („Wild“) simboliais. Žiūrėti laimėjimų lentelę simboliams. 
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l Papildomi sukimai žaidžiami su tokiu pačiu statymo lygiu ir žetonų verte, kaip ir sukime, 
aktyvavusiame Papildomus sukimus. 

l Nauji Papildomi sukimai negali būti laimėti Papildomų sukimų metu. 
l Viso laimėjimo lauke yra visi laimėjimai iš pagrindinio žaidimo bei visi laimėjimai iš Papildomų 

sukimų. 
l Papildomų sukimų pabaigoje, žaidimas grįžta į sukimą, aktyvavusį Papildomus sukimus. 
 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.7%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	
 

272. Žiežirbos („Sparks™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 400,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 8 000,00 EUR / 4 000 žetonų – vienoje statymo linijoje 
 
„Žiežirbos“ („Sparks™“) yra 5 būgnų, 3 eilių, 20 linijų lošimas, kuriame yra „Laimėjimo vienoje 
pusėje“ („Win One Way“) režimas, „Laimėjimo abejose pusėse“ („Win Both Ways“) režimas, 
„Laukinis“ („Wild“) pakeitimas ir „Išsiplečiantis laukinis klonavimas“ („Expanding Cloning Wild“). 
l Lošimas visada lošiamas 20 linijų fiksuotomis statymo linijomis, 1-10 statymų lygiais ir skirtinga 

žetonų verte. 
l Lošimas gali būti lošiamas arba „Laimėjimo vienoje pusėje“ („Win One Way“) arba „Laimėjimo 

abejose pusėse“ („Win Both Ways“) režimuose. 
l Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL / LYGIS“) selektoriumi. 
l Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi. 
l ŽETONAI („COINS / ŽETONAI“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 
l DIDŽIAUSIŲ STATYMŲ („Max Bet“) lygmenyje lošiama aukščiausiu statymų lygmeniu ir su 

tuometine žetonų verte. Lošiant bet kuriame žemesniame statymų lygmenyje, DIDŽIAUSI 
STATYMAI („Max Bet“) turi būti paspaustas du kartus, kad lošimas vyktų su pasirinkta žetonų verte. 

l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
l Lošimo lygis yra lygus skaičiui žetonų pastatytų vienoje statymo linijoje. 
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l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus laimėjimui, parodytam LAIMĖJIMŲ LENTELĖJE 
(„Paytable“) ir padaugintam iš lošimo lygio. 

l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l „Laimėjimo vienoje pusėje“ („Win One Way“) režime išmokamas tik didžiausias statymo linijos 

laimėjimas. 
l „Laimėjimo abejose pusėse“ („Win Both Ways“) režime išmokamas tik didžiausias aktyvios statymo 

linijos laimėjimas iš abiejų pusių. 
l „Laimėjimo vienoje pusėje“ („Win One Way“) režime statymo linijos laimėjimai išmokami, kai būna 

sėkmingi, nuo kairiausio būgno iki dešiniausio. 
l „Laimėjimo abejose pusėse“ („Win Both Ways“) režime statymo linijos laimėjimai išmokami, kai 

būna sėkmingi, iš abiejų pusių – nuo kairiausio būgno iki dešiniausio, ir nuo dešiniausio būgno iki 
kairiausio. 

l Žaidžiant tiek „Laimėjimo vienoje pusėje“ („Win One Way“) režimu, tiek „Laimėjimo abejose 
pusėse“ („Win Both Ways“) rėžimu, taikoma Laimėjimų lentelė yra rodoma žaidime. 

l Tuo pat metu įvykę laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
l Visi žetonų laimėjimai išmokami tik statymo linijose. 
 
Simboliai „Laukinis“ („Wild“) ir „Išsiplečiantis laukinis klonavimas“ („Expanding Cloning Wild“) 

	
l Simboliai „Laukinis“ („Wild“) atsitiktine tvarka atsiranda bet kur ant būgnų ir gali pakeisti visus 

simbolius, išskyrus „Išsiplečiančio laukinio klonavimo“ („Expanding Cloning Wild“) simbolius. 
l Simbolio „Laukinis“ („Wild“) pakeitimas išmoka didžiausią galimą laimėti kombinaciją statymų 

linijoje, remiantis „Laimėjimų lentele“ („Paytable“). 
l „Išsiplečiančio laukinio klonavimo“ („Expanding Cloning Wild“) simboliai gali atsirasti bet kur ant 

antro ir ketvirto būgnų ir pakeisti visus simbolius. 
l „Išsiplečiančio laukinio klonavimo“ („Expanding Cloning Wild“) simbolio pakeitimas išmoka 

didžiausią galimą laimėti kombinaciją statymų linijoje, remiantis „Laimėjimų lentele“ („Paytable“). 
l Kai „Išsiplečiančio laukinio klonavimo“ („Expanding Cloning Wild“) simbolis atsiranda ant būgnų, 

jis arba lieka toks pat, arba išsiplečia į viršų, arba išsiplečia žemyn, arba išsiplečia į abi puses. 
l „Išsiplečiančio laukinio klonavimo“ („Expanding Cloning Wild“) simbolis klonuoja gretimą simbolį 

ar gretimus simbolius, esančius ant būgno kairėje, į būgną, esantį dešinėje, tiek „Laimėjimo vienoje 
pusėje“ („Win One Way“), tiek „Laimėjimo abejose pusėse“ („Win Both Ways“) režimuose. 

l Jeigu „Išsiplečiančio laukinio klonavimo“ („Expanding Cloning Wild“) simbolis atsiranda 2 ir 4 
būgnuose to paties sukimo metu, ir išplėtimas atsiranda toje pačioje eilėje, originalus klonuotas 
simbolis ar simboliai yra dar kartą klonuojami į dešiniausią būgną. Pavyzdžiui, originalus klonuotas 
simbolis/simboliai (nuo pirmo iki trečio būgnų) gali būti dar kartą klonuoti (nuo trečio iki penkto 
būgnų). 
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l „Išsiplečiančio laukinio klonavimo“ („Expanding Cloning Wild“) simboliai atsiras kaip perdanga 
(„overlay“) ant besisukančių būgnų. Klonuoti simboliai taip pat atsiras kaip perdanga („overlay“) ant 
būgnų. 

l „Išsiplečiančio laukinio klonavimo“ („Expanding Cloning Wild“) simboliai išsiplečia tokiu pačiu 
būdu tiek „Laimėjimo vienoje pusėje“ („Win One Way“), tiek „Laimėjimo abejose pusėse“ („Win 
Both Ways“) rėžimuose. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui „Laimėjimo vienoje pusėje“ („Win One Way“) režime yra 96.56%. 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui „Laimėjimo abejose pusėse“ („Win Both Ways“) režime yra 96.54% 

 
Laimėjimų lentelė: 
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273. Garo bokštas („Steam Tower™“) 
	

Mažiausias statymas: 0,15 EUR 
Didžiausias statymas: 150,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 140 000, 00EUR / 140 000 žetonų – vienoje statymo linijoje 
 
Žaidimas „Garo bokštas“ („Steam Tower™“) yra 5 būgnų, 3 eilių, 15 statymo linijų lošimas, kuriame yra 
„Sukrautas laukinis“ („Stacked Wild“) ir „Papildomi sukimai“ su didėjančiu „Daugikliu“ („Multiplier“). 
l Lošimas lošiamas 15 fiksuotomis statymo linijomis, 1-10 statymų lygiais ir skirtinga žetonų verte. 
l Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL / LYGIS“) selektoriumi. 
l Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi. 
l ŽETONAI („COINS / ŽETONAI“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 
l DIDŽIAUSIŲ STATYMŲ („Max Bet“) lygmenyje lošiama su maksimaliu statymo linijų skaičiumi, 

aukščiausiu statymų lygmeniu ir su tuometine žetonų verte. 
l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus laimėjimui, parodytam Laimėjimų lentelėje („Paytable“) 

ir padaugintam iš lošimo lygio. 
l Lošimo lygis yra lygus skaičiui žetonų pastatytų vienoje statymo linijoje. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Statymo linijos laimėjimas išmokamas, kai yra sėkmingas nuo kairiausio būgno iki dešiniausio būgno. 
l Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas. 
l Tuo pačiu metu įvykę laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
l Visi žetonai laimi, išskyrus viršutinio aukšto bonusus, išmokėjimas tik statymo linijose. 
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Simbolis „Laukinis“ („Wild“) 

	
l Simboliai „Laukinis“ („Wild“) pakeičia visus simbolius. 
l Simbolio „Laukinis“ („Wild“) pakeitimas išmoka didžiausią galimą laimėti kombinaciją statymų 

linijoje, remiantis Laimėjimų lentele („Paytable“). 
 
Simbolis „Sukrautas laukinis“ („Stacked Wild”) 

  
l Vienas ar daugiau „Sukrautas laukinis“ („Stacked Wild“), dengiantys visą būgną tik pagrindiniame 

žaidime, aktyvuoja 10 Papildomų sukimų („Free Spins“) ir žaidimas pakyla į pirmąjį aukštą. 
 
Simbolis „Papildomas sukimas“ („Free Spin“) 
l Vienas ar daugiau „Laukinių“ („Wilds“) atsiradę bet kur ant būgnų per „Papildomą sukimą“ („Free 

Spin“), padidina „Papildomus sukimus“ 2 naujais papildomais sukimais ir žaidimas pakyla į kitą lygį, 
iki pasiekia 16, aukščiausią, lygį. 

l Laimėti papildomi „Papildomi sukimai“ („Free Spins“) automatiškai pridedami prie turimų 
„Papildomų sukimų“ („Free Spins“). 

l „Papildomi sukimai“ („Free Spins“) yra lošiami su tuo pačiu statymo linijų skaičiumi, tame pačiame 
lošimo lygyje ir su ta pačia žetonų verte, kokie buvo lošime, kuriame buvo aktyvuoti „Papildomi 
sukimai“ („Free Spins“). 

l „Papildomų sukimų“ („Free Spins“) metu visi statymo linijų laimėjimai yra padauginami iš 
„Daugiklio“ („Multiplier“). 

l „Daugiklis“ („Multiplier“) yra atnaujinamas prieš kiekvieną „Papildomą sukimą“ („Free Spin“) ir yra 
priklausomas nuo aukšto lygmens, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje: 

 

	 	
 

l „Bokšto matuoklis“ („Tower Meter“) 	parodo turimą daugiklį ir lošėjo poziciją bokšte. 

l „Aukšto matuoklis“ („Floor Meter“)  rodo, kuriame aukšte yra lošėjas. 

l „Daugiklio matuoklis“ („Multiplier Meter“) 	rodo turimą daugiklį. 
l Kai lošimas pasiekia aukščiausią aukštą (16 aukštas), lošėjas yra taip pat apdovanojamas papildomu 

1000 žetonų laimėjimu, padaugintu iš lošimo lygmens. 
l Vienas ar daugiau „Laukiniai“ („Wilds“) pasirodę bet kur ant būgnų aukščiausiame lygmenyje, 

padidina „Papildomus sukimus“ („Free Spins“) 2 naujais papildomais sukimais. 
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l Pasibaigus „Papildomiems sukimams“ („Free Spins“), žaidimas sugrįžta į pirmąjį aukštą 
pagrindiniame žaidime ir „Daugiklis“ („Multiplier“) yra nustatomas iš naujo. 

l Pasibaigus „Papildomiems sukimams“ („Free Spins“), visas „Papildomų sukimų“ („Free Spins“) 
laimėjimas yra pridedamas prie sukimo, kuriame buvo aktyvuoti „Papildomi laimėjimai“) („Free 
Spins“), laimėjimų. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 97.0%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	

	
 

274. Lipdukai („Stickers™“) 
 

Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 4 000,00 EUR / 4 000 žetonų – vienoje statymo linijoje 
 
„Lipdukai“ („Stickers™“) yra 5 būgnų, 3 eilių žaidimas, kuriame yra papildomos funkcijos – 
„Laukinis“ („Wild“) ir „Limpantis laukinis“ („Sticky Wild“) pakeitimai ir „Lipnūs sukimai“ („Sticky 
Spins“). 
l Lošimas visada lošiamas 20 fiksuotomis statymo linijomis, 1-10 statymų lygiais ir skirtinga žetonų 

verte. 
l Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL / LYGIS“) selektoriumi. 
l Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi. 
l ŽETONAI („COINS / ŽETONAI“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 
l DIDŽIAUSIŲ STATYMŲ („Max Bet“) lygmenyje lošiama aukščiausiu statymų lygmeniu ir su 

tuometine žetonų verte. Lošiant bet kuriame žemesniame statymų lygmenyje, DIDŽIAUSI 
STATYMAI („Max Bet“) turi būti paspaustas du kartus, kad lošimas vyktų su pasirinkta žetonų verte. 

l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
l Statymo lygis yra žetonų skaičius vienoje statymo linijoje. 
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l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus laimėjimui, parodytam Laimėjimų lentelėje („Paytable“) 
ir padaugintam iš lošimo lygio. Šis skaičius taip pat yra padauginamas iš naudojamų daugiklių. 

l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai iš eilės sėkminga – nuo kairiausio būgno iki dešiniausio 

būgno. 
l Vienu metu vykstantys laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
l Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas. 
 
Simbolis „Lipnūs sukimai“ („Sticky Spins“) 

 
l Kai simbolis „Laukinis“ („Wild“) pasirodo ant būgnų, jis veikia kaip „Lipnus laukinis“ („Sticky 

Wild“) ir padovanoja vieną „Lipnų sukimą“ („Sticky Spin“). 
l Simbolis „Laukinis“ („Wild“) gali pakeisti visus simbolius. 
l Simbolio „Laukinis“ („Wild“) pakeitimas išmoka didžiausią galimą laimėti kombinaciją statymų 

linijoje, remiantis Laimėjimų lentele („Paytable“). 
l Kai ant būgnų pasirodo „Lipnaus laukinio“ („Sticky Wild“) simbolis, yra padovanojamas „Lipnus 

sukimas“ („Sticky Spin“). 
l Per pagrindinį žaidimą ir per „Lipnius sukimus“ („Sticky Spins|) „Lipnaus laukinio“ („Sticky Wild“) 

simboliai gali atsirasti bet kur ant būgnų. 
l Visi „Lipnaus laukinio“ („Sticky Wild“) simboliai, esantys ant būgnų iš pirminio sukimo, lieka savo 

pozicijose per „Lipnų sukimą“ („Sticky Spin“). 
l Keli „Lipnaus laukinio“ („Sticky Wild“) simboliai, atsirandantys ant būgnų, padovanoja vieną „Lipnų 

sukimą“ („Sticky Spin“). 
l Lipnaus laukinio“ („Sticky Wild“) simboliai gali pakeisti visus simbolius. 
l Simbolio „Lipnus laukinis“ („Sticky Wild“) pakeitimas išmoka didžiausią galimą laimėti kombinaciją 

statymų linijoje, remiantis Laimėjimų lentele („Paytable“). 
l Papildomi „Lipnūs sukimai“ („Sticky Spin“) gali būti aktyvuoti per „Lipnų sukimą“ („Sticky Spin“). 
l Galima gauti daugiau „Lipnių sukimų“ („Sticky Spin“), jei per „Lipnų sukimą“ („Sticky Spin“) ant 

būgnų atsiranda „Lipnūs laukiniai“ („Sticky Wild“). 
l „Lipnūs sukimai“ („Sticky Spin“) yra žaidžiami tame pačiame lošimo lygmenyje ir su ta pačia žetonų 

verte kad buvo žaidžiamas sukimas, kurio metu buvo aktyvuoti „Lipnūs sukimai“ („Sticky Spin“). 
l „Lipnių sukimų“ („Sticky Spin“) laimėjimai yra pridedami prie visų laimėjimo iš pirminio sukimo. 
 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.69%. 
 
Laimėjimų lentelė: 
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275. Šangrilos legenda („The Legend of Shangri-La: Cluster Pay“) 
 

Mažiausias statymas: 0.1 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 200000,00 EUR / 100000 sutampančių žetonų 
 
Žaidimas „Šangrilos legenda“ („The Legend of Shangri-La: Cluster Pay“) yra šešių būgnų, penkių eilių 
žaidimas su Cluster Pays™ mechanizmu. Žaidimas turi keturias funkcijas: Lipnūs pakartotiniai sukimai 
(„Sticky Re-Spins“), atsitiktiniai pakeitimai („Random Substitutions”), būgno stumtelėjimas („Nudge 
Reel”) ir Papildomi sukimai („Free Spins”). 
l Žaidimas žaidžiamas su grupe simbolių, statymų lygiais nuo vieno iki dešimt (dešimt žetonų vienam 

lygiui) ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
l Nėra statymo linijų. 
l Statymo lygis nustatomas naudojant lygio parinkėją („the LEVEL / LYGIS selector“). 
l Žetonų vertė nustatoma naudojant žetonų vertės parinkėją („the COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ 

selector“). 
l Žetonai („COINS / ŽETONAI“) nurodo žetonų skaičių, kurį galima statyti. 
l Laimintys deriniai ir laimėjimų išmokėjimai sudaromi pagal laimėjimų lentelę („PAYTABLE“). 
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l Didžiausias statymas („MAX BET“) žaidžiamas aukščiausiu statymo lygiu ir esama žetonų verte. Kai 
žaidžiama bet kokiu žemesniu statymo lygiu, Didžiausias statymas („MAX BET“) turi būti 
paspaudžiamas dukart, tam, kad būtų galima žaisti pasirinkto lygio sukimą. 

 
Cluster Pays™ Mechanika 
l Simbolis yra grupės dalis, jeigu jis yra horizontaliai arba vertikaliai gretimas tokiam pačiam simboliui. 
l Devyni arba daugiau simbolių, atsirandančių grupėje, apdovanojami laimėjimu, pagal laimėjimų 

lentelę („PAYTABLE”). 
l Pridedami tuo pat metu vykstantys laimėjimai iš daugkartinių grupių. 
l To paties simbolio daugkartinės grupės, kurios nėra gretimos viena kitai, moka kaip atskiros grupės. 
l Grupės laimėjimas žetonais yra lygus kainai laimėjimų lentelėje („PAYTABLE“), padauginus iš 

statymo lygio. 
l Grupės laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padauginus iš žetonų vertės. 
 
Atrinkti simboliai 
l Bet kur žaidime, guru simboliai („the Guru symbols“) ir Papildomi sukimai („Free Spins“) atsiranda 

kaip atrinkti simboliai ant būgnų.* 
l Atrinktas simbolis užima dvi pozicijas ant būgno ir skaičiuojamas kaip toliau nurodoma: 

 
*Lipnių pakartotinių sukimų („Sticky re-spins“) metu arba paveikus pakaitinių simbolių („Substitution 
symbols“), Guru simboliai („the Guru symbols“) užima vieną poziciją. 
l Jeigu pakaitinis simbolis nusileidžia ant atrinkto guru simbolio ir pasikeičia, išryškėjusi guru dalis 

pasikeis į viengubą variantą. Pakaitinis simbolis nėra susijęs su simboliu, kurį jis dengia. 
l Priklausomai nuo to, kaip būgnas nusileis, atrinkti simboliai bus pilnai arba dalinai rodomi. 
l Bet kokia atrinkto simbolio dalis įtraukta į laiminčią grupę, mokama pagal laimėjimų lentelę. 
l Pakaitinis simbolis 
l Pakaitinis simbolis pasikeičia į gretimą simbolį, tam kad sukurtų didžiausią įmanomą laimėjimą, 

pagal laimėjimų lentelę. Jeigu jokia laiminti kombinacija negali būti sukurta pagal pakaitinį simbolį, 
tai nepasikeis. 

l Tada, kai būgnų vietoje esami tik pakaitiniai simboliai, jie pasikeis į aukščiausios vertės simbolį. 
l Pakaitiniai simboliai negali pasikeisti į Papildomų sukimų simbolius. 
Pagrindinės žaidimo funkcijos 
Toliau nurodomos keturios funkcijos galimos tiktai per pagrindinį žaidimą: 
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l Atsitiktiniai pakeitimai („Random Substitutions“) 
l Lipnūs pakartotiniai sukimai („Sticky Re-Spins“) 
l Būgno stumtelėjimas („Nudge Reel“) 
l Papildomi sukimai („Free Spins“) 
Pastaba: Vieno sukimo metu galima aktyvuoti tik vieną funkciją. 
 

 
Atsitiktiniai pakeitimai 
l Atsitiktiniai pakeitimai gali būti aktyvuojami, kai bent dvi to paties simbolio grupės nusileidžia 

pagrindiniame žaidime. Kiekviena iš šių grupių susideda iš bent keturių simbolių. 
l Jeigu atsitiktinių pakeitimų funkcija aktyvuojama, tada bent vienas pakaitinis simbolis yra pridedamas 

ant būgnų, pozicijose, gretimose egzistuojančioms grupėms. Daugiau pakaitinių simbolių pridedami 
atsitiktinai, kol laimėjimas pasiekiamas. 

l Atsitiktinių simbolių funkcija negali būti aktyvuojama, jeigu trys Papildomų sukimų simboliai yra 
pilnai arba dalinai matomi ant būgnų, arba, jeigu būgno stumtelėjimas gali būti aktyvuojamas. 
(daugiau informacijos būgno stumtelėjimo skyriuje). 

l Pakaitiniai simboliai pridedami pozicijose, gretimose egzistuojančioms grupėms, arba kitiems 
pakaitiniams simboliams, išskyrus pirmam ir šeštam būgnams. 

l Laimėjimas įvertinamas sukimo gale. 
 
Lipnūs pakartotiniai sukimai 
l Bent dvi to paties simbolio nelaiminčios grupės, esančios bet kur ant būgnų, gali aktyvuoti lipnių 

pakartotinių sukimų funkciją. Jeigu du esantys simboliai abu atitinka sąlygą, tada pasirenkamas 
mažiausiai mokamas simbolis. 

l Kiekviena pirminė grupė turi būti sudaryta bent iš penkių simbolių, daugiausiai, iš aštuonių simbolių. 
l Lipnių pakartotinių sukimų metu, įmanoma laimėti tik su simboliu, kuris aktyvavo funkciją. Tai 

vadinama funkcijų simboliu. 
l Lipnių pakartotinių sukimų funkcija negali būti aktyvuojama tuo atveju, jeigu yra laimėjimas, arba 

jeigu bet kuri kita funkcija yra aktyvuojama. 
l Lipnių pakartotinių sukimų metu, funkcijų simboliai laikosi prie būgnų, o visi kiti simboliai vėl sukasi. 
l Ant būgnų simboliai sukasi nepriklausomai vienas nuo kito, bet tuo pačiu metu. Tai tęsiasi tol, kol 

nauji funkcijų simboliai nusileidžia ant būgnų. Paskutinis grupės laimėjimas apdovanojamas 
atsižvelgiant į laimėjimų lentelę. 

l Lipnių pakartotinių sukimų funkcija naudojama tokiu pačiu statymo lygiu ir žetonų verte, kaip ir 
sukimas, aktyvavęs funkciją. Statymo lygis ir žetonų vertė negali būti keičiami pakartotinio sukimo 
metu. 

 
Būgno stumtelėjimas 
l Jeigu du Papildomų sukimų simboliai nusileidžia and būgnų ir kitas Papildomų sukimų simbolis 

nusileidžia jų dešinėje tik išėjus iš matomo būgnų ploto, tada trečias simbolis gali būti stumtelėtas 
atgal ant būgnų, tam, kad būtų aktyvuojami Papildomi sukimai. 

l Jeigu stumtelėjimas gali didėti, mažėti, arba sukurti laiminčią 
l grupę, būgno stumtelėjimas neatsiras. Jeigu būgno stumtelėjimas aktyvuojamas, vienas Papildomų 

sukimų simbolis pastumiamas atgal ant būgnų, ir taip aktyvuojami Papildomi sukimai. Jeigu yra 
keletas simbolių atitinkančių kriterijus, tada pasirenkamas kairiausias simbolis. 

l Bet kokie grupių laimėjimai sutampantys su funkcija, įvertinami prieš stumiant būgną 
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Papildomi sukimai  
Papildomų sukimų simbolis yra Scatter simbolis. Trys ar daugiau Papildomų sukimų simboliai, 
pagrindiniame žaidime pilnai arba dalinai atsirandantys bet kur ant būgnų, aktyvuoja Papildomus sukimus, 
atsižvelgiant į laimėjimų lentelę. 
l Trys Papildomų sukimų simboliai = Penki Papildomi sukimai 
l Keturi Papildomų sukimų simboliai = Šeši Papildomi sukimai 
l Penki Papildomų sukimų simboliai = Septyni Papildomi sukimai 
l Šeši Papildomų sukimų simboliai = Aštuoni Papildomi sukimai 
Papildomuose sukimuose, atsitiktiniai pakaitiniai simboliai pridedami ir panaikinami nuo būgnų kiekvieno 
sukimo metu. Du pirmieji pakaitiniai simboliai atsitiktinai pastatomi ant būgnų. Papildomų sukimų 
funkcijos metu likę pakaitiniai simboliai pridedami į pozicijas, gretimas grupėms, suformuotoms pagal 
pirmus du pakaitinius simbolius. 
l Po kiekvieno sukimo ir sustojus būgnams, būgnuose pridedami nuo dviejų iki šešių pakaitinių 

simbolių. 
l Jeigu pakaitiniai simboliai gali sukurti laiminčią grupę, jie pasikeis į pasirinktą simbolį. 
l Galimi laimėjimai pridedami prie visos Papildomų sukimų laimėjimo sumos. 
l Simboliai, originaliai buvę pakaitiniais simboliais, keičiasi atgal į savo originalų pavidalą. 
l Prieš sekantį sukimą, iš atsitiktinių pozicijų, tarp vieno ir keturių pakaitinių simbolių yra nuimami nuo 

būgnų. Tarp sukimų, mažiausiai du pakaitiniai simboliai išlieka ant būgnų. 
 
Papildomas sukimas 
l Jeigu Papildomų sukimų sukimo visas laimėjimas yra mažiau nei dešimt kartų didesnis už statymą, 

bus duodamas vienas papildomas sukimas. 
l Šio papildomo sukimo metu jokie pakaitiniai simboliai nepašalinami nuo būgnų. 
l Papildomų sukimų sukimo metu, papildomas sukimas negali būti aktyvuojamas. Visas laimėjimo 

laukas apima visus laimėjimus Papildomų sukimų metu, pridedant visus laimėjimus iš sukimo, 
aktyvavusio Papildomus sukimus. Papildomi sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir žetonų 
verte, kaip ir lošime, aktyvavusiame Papildomus sukimus. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.59%. 
 
Laimėjimų lentelė: 

 

	
3 papildomų sukimų simboliai = 5 papildomi sukimai; 
4 papildomų sukimų simboliai = 6 papildomi sukimai; 
5 papildomų sukimų simboliai = 7 papildomi sukimai; 
6 papildomų sukimų simboliai = 8 papildomi sukimai; 
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276. Teminis parkas: laimės bilietai („Theme Park: Tickets of Fortune™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,25 EUR 
Didžiausias statymas: 250,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 4 000,00 EUR / 4 000 žetonų – vienoje statymo linijoje 
 
Žaidimas „Teminis parkas: laimės bilietai“ („Theme Park: Tickets of Fortune™“) yra 5 būgnų, 3 eilių 
lošimas, kuriame yra tokios funkcijos kaip „Sukrauto laukinio“ („Stacked Wild“) pakeitimai, 
„Žnyplės“ („Claw“) funkcija ir 6 „Teminio parko“ bonus žaidimai („Theme Park Bonus Games“). 
l Lošimas lošiamas 50 fiksuotomis statymo linijomis, 1-10 statymų lygiais ir skirtinga žetonų verte. 
l Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL / LYGIS“) selektoriumi. 
l Lošimo lygis yra skaičius žetonų, kurios yra pastatomos per 2 statymo linijas. 
l 1 lošimo lygis yra 25 žetonai, pastatyti per 50 statymo linijų. 
l Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi. 
l ŽETONAI („COINS / ŽETONAI“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 
l DIDŽIAUSIŲ STATYMŲ („Max Bet“) lygmenyje lošiama aukščiausiu statymų lygmeniu ir su 

tuometine žetonų verte. Lošiant bet kuriame žemesniame statymų lygmenyje, DIDŽIAUSI 
STATYMAI („Max Bet“) turi būti paspaustas du kartus, kad lošimas vyktų su pasirinkta žetonų verte. 

l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus laimėjimui, parodytam Laimėjimų lentelėje („Paytable“) 

ir padaugintam iš lošimo lygio. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingi būna – nuo kairiausio būgno iki dešiniausio būgno. 
l Vienu metu vykstantys laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
 
Simbolis „Sukrautas laukinis“ („Stacked Wild“) 
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l „Sukrauto laukinio“ („Stacked Wild“) simboliai gali atsirasti tik ant 2, 3 ir 4 būgnų. 
l „Sukrauto laukinio“ („Stacked Wild“) gali užimti 1, 2 arba visas pozicijas ant būgnų. 
l „Sukrauto laukinio“ („Stacked Wild“) simboliai gali pakeisti visus simbolius, išskyrus 

„Išskaidymo“ („Scatter“) simbolį, „Bonuso“ („Bonus“) simbolį ir „Žnyplės“ („Claw“) 	
simbolį. 

l „Sukrauto laukinio“ („Stacked Wild“) pakeitimas išmoka didžiausią galimą laimėti kombinaciją 
statymų linijoje, remiantis Laimėjimų lentele („Paytable“). 

 
Funkcija „Žnyplės“ („Claw“) 
l „Žnyplės“ („Claw“) simbolis atsiranda tik ant 5 būgno ir tik pagrindiniame žaidime. 
l Kai pasirodo „Žnyplės“ („Claw“) simbolis, „Žnyplės“ („Claw“) pagriebia po būgnais esantį žaislą ir 

žetonų laimėjimas yra įteikiamas žaidėjui. 
l Žetonų laimėjimas yra tarp 2 ir 15 kartų didesnis už dabartinę statymo sumą. 
l Žetonų laimėjimas iš „Žnyplės“ („Claw“) funkcijas yra pridedamas prie bet kurios lošimo linijos 

laimėjimų. 
l Žetonų išmokėjimo vertės yra nustatomos pagal pirmojo lygmens statymo vertes. 
 
Teminio parko bilietų žaidimas („Theme Park Ticket Game“) 
l 3 „Išskaidymo“ („Scatter“) simboliai, atsiradę ant 3, 4, 5 būgnų, aktyvuoja „Teminį parko bilietų 

žaidimą“ („Theme Park Ticket Game“). 
l „Teminio parko bilietų žaidimas“ („Theme Park Ticket Game“) taip pat gali būti aktyvuotas 

„Teminio parko bonus rate“ („Theme Park Bonus Wheel“) (detalesnis paaiškinimas - „Teminio parko 
bonus rate“ („Theme Park Bonus Wheel“) skyriuje). 

l „Teminio parko bilietų žaidimas“ („The Theme Park Ticket Game“) ir „Teminio parko bonus 
ratas“ („Theme Park Bonus Wheel“) negali būti aktyvuoti tuo pačiu metu pagrindiniame žaidime. 

l „Teminio parko bilietų žaidime“ („The Theme Park Ticket Game“) žaidėjas laimi bilietus, 
sustodamas prie „Teminio Parko Bilietų rato“ („Theme Park Ticket Wheel“). Laimėti bilietai suteikia 
galimybę žaidėjui patekti į „Teminio parko žemėlapį“ („Theme Park Map“), kur jis gali žaisti vieną ar 
kelis „Teminio Parko Bonus žaidimus“ („Theme Park Bonus Games“). 

l „Teminio Parko Bilietų ratas“ („Theme Park Ticket Wheel“) yra padalintas į 12 pozicijų. Kiekvienoje 
pozicijoje galima laimėti skirtingą kiekį bilietų. 

l Žaidėjas sustabdo „Teminio Parko Bilietų ratą“ („Theme Park Ticket Wheel“), paspausdamas 
„Stop“ mygtuką, kad laimėtų bilietų. 

l Kitu atveju, „Teminio Parko Bilietų ratas“ („Theme Park Ticket Wheel“) automatiškai sustos po 30 
sekundžių. 

l Kai „Teminio Parko Bilietų ratas“ („Theme Park Ticket Wheel“) sustoja ties tam tikra pozicija, 
žaidėjas laimi tokį skaičių bilietų, koks yra nurodytas ant pozicijos. Tada „Teminio Parko Bilietų 
ratas“ („Theme Park Ticket Wheel“) sukasi dar kartą iki nebelieka sukimų. 

l Įprastai, žaidėjas turi 3 „Teminio Parko Bilietų rato“ („Theme Park Ticket Wheel“) sukimus. Kai 
kurios pozicijos suteikia papildomų sukimų kartu su laimėtais bilietais. 
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l Kai nebelieka sukimų, „Teminio parko bilietų žaidimas“ („The Theme Park Ticket Game“) baigiasi. 
l Kai „Teminio parko bilietų žaidimas“ („The Theme Park Ticket Game“) baigiasi, žaidėjas naudoja 

bilietus, laimėtus „Teminio parko žemėlapyje“ („Theme Park Map“), kad žaistų „Teminio parko 
bonus žaidimus“ („The Theme Park Bonus Games“). 

l „Teminio parko bonus žaidimai“ („The Theme Park Bonus Games“) negali būti automatiškai 
aktyvuojami „Teminio parko žemėlapyje“ („Theme Park Map“). 

l Kiekvienas „Teminio parko bonus žaidimas“ („The Theme Park Bonus Game“) kainuoja tam tikrą 
skaičių bilietų, kaip nurodyta „Teminio parko žemėlapyje“ („Theme Park Map“). 

l Žaidėjas žaidžia „Teminio parko bonus žaidimus“ („The Theme Park Bonus Games“) iki kol 
išnaudoja visus bilietus. 

l Pasibaigus „Teminio parko bonus žaidimams“ („The Theme Park Bonus Games“), susumuotas 
laimėjimas iš „Teminio parko bonus žaidimų“ („The Theme Park Bonus Games“) yra pridedamas 
prie sukimo, kuriame buvo aktyvuotas „Teminio parko bilietų žaidimas“ („Theme Park Ticket 
Game“). 

l „Teminio parko bilietų žaidimas“ („Theme Park Ticket Game“) negali būti pakartotinai suaktyvintas. 
 
Teminio parko bonus ratas („Theme Park Bonus Wheel“) 

l „Bonus“ simbolis gali atsirasti tik pagrindiniame žaidime ant 5 būgno ir jis aktyvuoja 
„Teminio parko bonus ratą“ („Theme Park Bonus Wheel“). 

l „Teminio parko bilietų žaidimas“ („The Theme Park Ticket Game“) ir „Teminio parko bonus 
ratas“ („Theme Park Bonus Wheel“) negali būti tuo pačiu metu aktyvuoti pagrindiniame žaidime. 

l „Teminio parko bonus ratas“ („Theme Park Bonus Wheel“) – tai į 11 pozicijų padalintas ratas: 6 
„Teminio parko bonus žaidimo“ („Theme Park Bonus Game“) pozicijos, 4 žetonų laimėjimų 
pozicijos ir „Teminio parko bilietų žaidimo“ („The Theme Park Ticket Game“) pozicija. 

l Žaidėjas sustabdo „Teminio parko bonus ratą“ („Theme Park Bonus Wheel“) paspausdamas 
„Stop“ mygtuką. 

l Kitu atveju, „Teminio parko bonus ratas“ („Theme Park Bonus Wheel“) bus automatiškai sustabdytas 
po 30 sekundžių. 

l Jeigu „Teminio parko bonus ratas“ („Theme Park Bonus Wheel“) aktyvuoja „Teminio parko bonus 
žaidimą“ („Theme Park Bonus Game“), žaidėjas privalo žaisti aktyvuotą „Teminio parko bonus 
žaidimą“ („Theme Park Bonus Game“), nepaisant to, kiek kainuoja bilietai. 

l Tik vienas „Teminio parko bonus žaidimas“ („Theme Park Bonus Game“) gali būti aktyvuotas per 
„Teminio parko bonus rato“ („Theme Park Bonus Wheel“) sukimą. 

l Jeigu „Teminio parko bonus ratas“ („Theme Park Bonus Wheel“) aktyvuoja „Teminio parko bilietų 
žaidimą“ („Theme Park Ticket Game“), žaidėjas žaidžia „Teminio parko bilietų žaidimą“ (detalesnis 
paaiškinimas - „Teminio parko bilietų žaidimo“ („Theme Park Ticket Game“) skyriuje). 

l Pasibaigus „Teminio parko bonus žaidimams“ („Theme Park Bonus Games“), galutinis laimėjimas iš 
„Teminio parko bonus žaidimų“ („Theme Park Bonus Game“) yra pri-dedamas prie sukimo, kuriame 
buvo aktyvuotas „Teminio parko bonus ratas“ („Theme Park Bonus Wheel“). 

l Jeigu „Teminio parko bonus ratas“ („Theme Park Bonus Wheel“) nusileidžia ant žetonų laimėjimo 
pozicijos, žaidėjas yra apdovanojamas žetonų laimėjimų, kuris prilygsta tuometiniam statymui 
padaugintam iš daugiklio, nurodyto toje pozicijoje, ir tada žaidėjas sugrįžta į pagrindinį žaidimą. 

l „Teminio parko bonus ratas“ („Theme Park Bonus Wheel“) negali būti pakartotinai suaktyvintas. 
l Teminio parko bonus žaidimai („Theme Park Bonus Games“) 
l 6 „Teminio parko bonus žaidimai“ („Theme Park Bonus Games“) yra: „Bokso kriaušė“ („Punchbag“), 

„Kūjis“ („Sledgehammer“), „Skardinių bokštas“ („Can Tower“), „Kamuolio mėtymo 
žaidimas“ („Skee Ball“), „Žvejyba“ („Fishing) ir „Ančių šaudymas“ („Duck Shoot“). 

l „Bokso kriaušės bonus žaidime“ („Punchbag Bonus Game“) žaidėjas daužo bokso kriaušę ir yra 
apdovanojamas žetonų laimėjimu, kuris yra tarp 2 ir 25 kartų didesnis už dabartinę statymo sumą. 
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l Žaidime „Kūjis“ („Sledgehammer“) žaidėjas daužo kūjį ir yra apdovanojamas žetonų laimėjimu, kuris 
yra tarp 1 ir 100 kartų didesnis už dabartinę statymo sumą. 

l Žaidime „Skardinių bokštas“ („Can Tower“) prieš žaidėją atsiranda 3 bokštai, sudaryti iš 6 skardinių. 
l Žaidėjas meta po vieną kamuolį į kiekvieną bokštą, kad nuverstų skardines. 
l Kiekviena numesta skardinė apdovanoja žaidėją žetonų laimėjimu, kuris yra lygus dabartinei statymo 

sumai padaugintai iš 2. 
l Jeigu visos skardinės yra nuverčiamos, žaidėjas yra apdovanojamas „Visos skardinių bokšto skardinės 

yra nuverstos“ („All Can Towers Down“) žetonu, kurios vertė yra 864 kartus didesnė už dabartinę 
statymo sumą. Tai yra papildomas laimėjimas greta pagrindinio laimėjimo iš „Skardinių 
bokšto“ („Can Tower“) žaidimo. 

l Žaidime „Kamuolio mėtymo“ („Skee Ball“) žaidėjas meta 5 kamuolius į kišenes. 
l Kiekviena kišenė apdovanoja žaidėją žetonu, kurios vertė yra lygi dabartinei statymo sumai 

padaugintai iš skaičiaus, nurodyto ant kišenės. 
l Žaidime „Žvejyba“ („Fishing) žaidėjas pradeda su 5 žuvų pasirinkimais. 
l Kiekviena žuvis apdovanoja žaidėją žetonų laimėjimu, kurio vertė yra tarp 2 ir 50 kartų didesnė nei 

dabartinė statymo suma. 
l Kai kurios žuvys taip pat gali padovanoti papildomus pasirinkimus. 
l Gali būti laimėti 5 papildomi pasirinkimai. 
l Žaidime „Ančių šaudymas“ („Duck Shoot“) žaidėjas turi 5 šūvius. 
l Kiekviena antis apdovanoja žaidėją žetonų laimėjimu, kurio vertė yra tarp 1 ir 50 kartų didesnė nei 

dabartinė statymo suma. 
l Papildomai galima laimėti Daugiklį („Multiplier“). 
l „Totalus laimėjimų daugiklio matuoklis“ („Total Win Multiplier Meter“) prasideda nuo 1 „Ančių 

šaudymo“ („Duck Shoot“) žaidimo pradžioje. Maksimalus daugiklis gali būti 4. 
l Pasibaigus „Ančių šaudymo“ („Duck Shoot“) žaidimui, galutinis daugiklis yra pritaikomas visiems 

žetonams, laimėtiems per „Ančių šaudymo“ („Duck Shoot“) žaidimą. 
l „Teminio parko bonus žaidimai“ („Theme Park Bonus Games“) gali būti aktyvuotas dviem būdais: 

per „Teminio parko bilietų žaidimą“ („Theme Park Ticket Game“) arba per „Teminio parko bonus 
ratą“ („Theme Park Bonus Wheel“). 

l „Teminio parko bonus žaidimai“ („Theme Park Bonus Games“) negali būti žaidžiami automatiškai. 
 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.52% 
 
Laimėjimų lentelė: 
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277. Dvigubas sukimas - Prabangus („Twin Spin Deluxe“)	
 
Mažiausias statymas: 0,10 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 100000,00 EUR 
 
Žaidimas „Dvigubas sukimas - Prabangus“ („Twin Spin Deluxe“) yra 6 būgnų, 5 eilių lošimas su „Cluster 
Pays“ (Spietinės išmokos) ir „Twin Reel” (Dvigubi būgnai) mechanikomis. 
l Lošimas lošiamas naudojant „Cluster Pays“ mechaniką, 1-10 statymo lygius (10 žetonų viename 

statymo lygyje) ir skirtingas žetonų vertes. 
l Nėra statymo linijų. 
l Grupės simboliu laikomas simbolis, kuris horizontaliai arba vertikaliai sutampa su šalia esančiu 

simboliu. 
l 9 ar daugiau simboliai, sudarantys grupę, skiria laimėjimą pagal laimėjimų lentelę. 
l Kelios simbolių grupės, kurios nėra susijungusios, išmoka laimėjimus už atskiras grupes. 
l Vienkartiniai laimėjimai nuo kelių grupių yra sudedami. 
l Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
l Automatinis statymas neaktyvus. 
l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
l Grupės laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, padaugintam iš 

statymų lygio. 
l Grupės laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
l Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
l DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio ir nustatytos 

žetonų vertės. 
 
„Twin Reel“ (Dvigubas būgnas) funkcija 

	
l Kiekvienas sukimas prasideda su dviem identiškais ir tarpusavyje sujungtais gretimai esančiais 

būgnais. Sukimo metu dvigubi būgnai gali išsiplėsti ir tapti trigubais, keturgubais, penkiagubais ar net 
šešiagubais būgnais. 

l Pradžioje sukimo bet kurie iš 6 būgnų gali susijungti į vieną identišką dvigubą būgną. 
l Būgnų skaičius, kurie yra sujungiami, yra atsitiktiniai ir atsiranda kiekviename sukime. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
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l Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas 
 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat 
galima spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, 
arba nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

 

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, 
norint peržiūrėti laimė-jimų lentelės 
puslapius. Spausti X mygtuką, norint 
sugrįžti į žaidimą. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,61%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	
 

278. Universalūs monstrai - Fantomo prakeiksmas („Universal Monsters™ The Phantom's 
Curse“) 

 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 160000,00 EUR 
 
Žaidimas „Universalūs monstrai - Fantomo prakeiksmas“ („Universal Monsters™ The Phantom's Curse“) 
yra 5 būgnų, 4 eilių lošimas su šiomis funkcijomis: „Laukinis pasikeitimai“ („Wild Substitutions“), 
„Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliu, 3 Bonus simboliais, kurie veikia kaip „Laukinis“ („Wild“), 
„Pasirinkimo“ („Pick“) ir „Spausti bonuso žaidimą“ („Click Bonus Game“) simboliai, Papildomi sukimai 
ir „Lipni persukimo“ („Sticky Wild Re-spin“) funkcija. 
l Lošimas lošiamas su fiksuotomis 40 statymų linijomis, 1-10 statymų lygiuose (20 žetonų viename 

statymo lygyje) ir skirtingomis žetonų vertėmis. 
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l Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
l Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
l Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
l Kai lošiama didžiausiu statymo lygiu, DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš 

nustatytos žetonų vertės. Kai lošiama mažesniu statymo lygiu, mygtukas MAX BET turi būti 
paspaudžiamas du kartus, norint žaisti pasirinktu lygiu. 

l Automatinis statymas neaktyvus. 
l „Laukinis“ („Wild“) simboliai pakeičia visus būgno simbolius, išskyrus „Išsklaidyti“ („Scatter“) ir 

„Bonus“ simbolius. 
l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
l Statymo lygis yra žetonų skaičius vienoje statymo linijoje. 
l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, 

padaugintam iš statymų lygio. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Išmokamas tik didžiausias aktyvios linijos iš abiejų pusių laimėjimas. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami abiem atvejais – kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš 

kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. 
l Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
l Papildomi sukimai ir persukimai yra lošiami tuo pačiu statymo lygiu ir žetonų verte kaip ir juos 

aktyvavusio sukimo. 
 
Pagrindinis žaidimas 
l Tiek pirmas, tiek paskutinis būgnas gali turėti sulipusius Bonus simbolius (išskyrus Papildomų 

sukimų metu). 
l Yra trys skirtingi sulipusių Bonus simbolių tipai: „Sulipęs Fantomas“ („Stacked Phantom“) 

 atsiranda tik pirmame būgne, kai „Sulipusi kaukė“ („Stacked Mask“)  ir 

„Sukrauta Kristina“ („Stacked Christine“) 	atsiranda tik paskutiniame būgne. 

l „Išsklaidyti“ („Scatter“) 	simbolis atsiranda tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 
l Papildomi sukimai ir „Bonus“ funkcija negali atsirasti tuo pat metu. 
l „Sulipę Bonus“ („Stacked Bonus“) simboliai veikia kaip „Laukinis“ („Wild“) simboliai. 
 
„Pasirink ir paspausk“ („Pick and Click“) 
l „Pasirink ir paspausk“ („Pick and Click“) bonus žaidimas yra pradedamas, kai „Stacked 

Phantom“ simbolis pilnai atsiranda pirmame būgne ir „Stacked Christine“ (Sukrauta Kristina) 
simbolis pilnai atsiranda penktame būgne. 

l Šie simboliai laikomi pilnai atsiradusiais, kai jie užima 2 iš 4 vietų viename būgne. 
l Šie „Stacked“ simboliai sudaro bloką iš 2 dviejų simbolių. 
l Bonus žaidimas turi 2 lygius. 
l Pirmame lygyje žaidėjas turi išsirinkti iš 8 rožių. Kai kurios rožės atskleidžia žetonų laimėjimus, kol 

kitos atskleidžia blokavimo simbolius. 
l Žaidėjas renkasi rožes iki tol, kol atsiranda blokavimo simbolis. 
l Kai žaidėjas pasirenka blokavimo simbolį pirmame lygyje, žaidimas persikelia į antrą lygį. 
l Antrame bonus žaidimo lygyje žaidėjas turi rinktis vieną iš trijų veidrodžių. Veidrodžiai 

reprezentuoja dauginamąjį, kuris gali būti x1, x2, x3 ir padauginti žetonų laimėjimą iš pirmo lygio. 
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l Žetonų laimėjimas iš pirmo lygio yra padauginamas pagal pasirinktą dauginamąjį ir išmokamas. 
l Pirmasis pasirinkimas pirmame lygyje visada bus žetonų laimėjimas. 
l Pabaigoje „Pasirink ir paspausk“ („Pick and Click“), galutinis laimėjimas yra pridedamas prie bet 

kurių laimėjimų iš to sukimo, kuris aktyvavo šią funkciją. 
l Žetonų laimėjimas, kuri gali būti laimimas pirmame lygyje, yra: 20, 40 arba 100 žetonų (padaugintų 

iš statymo lygio). 
l Daugiausiai „Pasirink ir paspausk“ („Pick and Click“) žaidimo metu gali būti laimima 7200 žetonų. 
 
„Kaukėto Fantomo persukimai“ („Masked Phantom Re-spin“) 
l Šie persukimai prasideda tada, kai „Stacked Phantom“ (Sukrautas fantomas) simbolis pilnai pasirodo 

pirmame būgne ir „Stacked Mask“ (Sukrauta kaukė) simbolis pilnai pasirodo penktame būgne. 

l Šie „Bonus Stacked“ simboliai, taip pat ir kaukės („Mask“)  ir Fantomo („Phantom“) 
simboliai matomi sukimo, kuris aktyvavo persukimus, metu, pavirsta į „Laukinis“ („Wild“) 

 ir prilimpa prie būgno dar vieno Papildomo persukimo metu. 
l Jokių bonus simbolių ar „Išsklaidymo“ („Scatters“) simbolių neatsiranda persukimų metu. 
l „Pasirink ir paspausk“ („Pick and Click“), Papildomi sukimai ir papildomai persukimai (Re-spins) 

negali būti įjungti persukimų metu. 
l Pasibaigus šiems persukimams, galutinis laimėjimas pridedamas prie bet kurių laimėjimų nuo to 

sukimo, kuris aktyvavo šiuos persukimus. 
l Prieš persukimus, visi laimėjimai pagrindiniame žaidime yra apskaičiuojami ir tik tada prasideda 

persukimas. 
 
Papildomi sukimai 
l 3 „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai, atsirandantys 1, 3 ir 5 būgnuose, suteikia Papildomų sukimų. 
l Papildomų sukimų metu, virš visų būgnų atsiranda šviestuvas su penkiomis virvėmis, kurių 

kiekvienas sujungta su atskiru būgnu. 
l Nusileidęs „Masked Phantom“ simbolis ant būgno nukerta tą virvės sekciją ir paryškina tą būgną, 

kuris buvo sujungtas. 
l Kai virvė būna nukertama nuo būgno, kiti „Masked Phantom“ simboliai atsiranda tame būgne ir 

nebenukerta kitų virvių nuo kitų būgnų. 
l Kai visos penkios virvės atsiranda kituose būgnuose ir jas nukerta, šviestuvas nukrinta ir Papildomi 

sukimai pasibaigia. 
l „Masked Phantom“ simbolis veikia kaip „Laukinis“ („Wild“) simbolis Papildomų sukimų metų. 
l Kai „Masked Phantom“ simbolis atsiranda būgne ir nukerta virvę, visi „Masked Phantom“ simboliai 

tame būgne tampa pilnai sulipusiais „Masked Phantom“ simboliais kito sukimo metu ir išlieka tokiais 
visos Papildomų sukimų sesijos metu. Pilnai sulipę „Masked Phantom“ simboliai sudaro 4 „Masked 
Phantom“ simbolių bloką. 

l Papildomų sukimų metu, galutinis laimėjimas nuo Papildomų sukimų būna pridedamas prie bet kurių 
laimėjimų nuo to sukimo, kuris aktyvavo Papildomus sukimus. 

l Papildomai Papildomi sukimai negali būti laimėti Papildomų sukimų metu. 
l „Scatter“, „Mask“ ir įprastiniai „Phantom“ simboliai neatsiranda būgnuose Papildomų sukimų metu. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 
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Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

 

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,57%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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279. Laukiniai laukiniai vakarai: didysis traukinio apiplėšimas („Wild Wild West: The 

Great Train Heist™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,10 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 10 000,00 EUR / 10 000 žetonų – vienoje statymo linijoje 
 
Žaidimas „Laukiniai laukiniai vakarai: didysis traukinio apiplėšimas“ yra 5 būgnų, 3 eilių, 10 linijų 
(fiksuotų) lošimas su 4 skirtingomis „Laukinėmis“ („Wild“) funkcijomis, „Papildomais sukimais“ („Free 
Spins“) ir „Pasirink ir paspausk“ („Pick and Click“) funkcija. 
l Lošimas lošiamas 10 fiksuotų statymo linijų, 1-10 statymų lygiais ir skirtinga žetonų verte. 
l Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL / LYGIS“) selektoriumi. 
l Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi. 
l ŽETONAI („COINS / ŽETONAI“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 
l DIDŽIAUSIŲ STATYMŲ („Max Bet“) lygmenyje lošiama aukščiausiu statymų lygmeniu ir su 

tuometine žetonų verte. Lošiant bet kuriame žemesniame statymų lygmenyje, DIDŽIAUSI 
STATYMAI („Max Bet“) turi būti paspaustas du kartus, kad lošimas vyktų su pasirinkta žetonų verte. 

l Įprastas „Laukinis“ („Wild“) simbolis veikia tik kaip „Laukinis“ („Wild“) simbolis ir gali pakeisti 
visus simbolius, išskyrus „Išskaidymo“ („Scatter“) ir „Bonus“ („Bonus“) simbolius. 

l Simbolio „Laukinis“ („Wild“) pakeitimas išmoka didžiausią galimą laimėti kombinaciją statymų 
linijoje, remiantis Laimėjimų lentele („Paytable“). 

l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
l Lošimo lygis yra lygus skaičiui žetonų pastatytų vienoje statymo linijoje. 
l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus laimėjimui, parodytam Laimėjimų lentelėje („Paytable“) 

ir padaugintam iš lošimo lygio. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingi būna nuo – kairiausio būgno iki dešiniausio būgno. 
l Vienu metu įvykstantys laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
l Visi žetonų laimėjimai yra išmokami ant statymo linijų, išskyrus žetonų laimėjimus, įvykusius per 

„Pasirink ir paspausk“ („Pick and Click“) funkciją. 
l Pasibaigus „Pasirink ir paspausk“ („Pick and Click“) funkcijai, galutinis laimėjimas iš „Pasirink ir 

paspausk“ („Pick and Click“) funkcijas yra pridedamas prie visų laimėjimo iš sukimo, kuris aktyvavo 
„Pasirink ir paspausk“ („Pick and Click“) funkciją. 

 
Papildomi sukimai („Free Spins“) 
l 3 ar daugiau „Išskaidymo“ („Scatter“) simboliai atsiradę bet kur ant būgnų pagrindiniame žaidime 

aktyvuoja Papildomus sukimus („Free Spins“), remiantis Laimėjimų lentele („Paytable“). 
l 3 „Išskaidymai“ („Scatters“) = 10 Papildomų sukimų („Free Spins“) 
l 4 „Išskaidymai“ („Scatters“) = 20 Papildomų sukimų („Free Spins“) 
l 5 „Išskaidymai“ („Scatters“) = 30 Papildomų sukimų („Free Spins“) 
l Prieš prasidedant Papildomų sukimų sesijai („Free Spins“), pasirodo „Laukinis selektoriaus 

ratas“ („Wild Selector Wheel“) ir pradeda suktis. Po to, kai žaidėjas sustabdo ratą, 
„Laukinio“ („Wild“) funkcija yra atsitiktinai parenkama ir aktyvuojama. 

l Kitu atveju, ratas automatiškai sustoja po 30 sekundžių. 
l Per Papildomus sukimus („Free Spins“), atsitiktine tvarka kiekvieno sukimo metu ant 1-3 būgnų 

atsiranda „Uždengiantis laukinis“ („Overlay Wild“) simbolis ir veikia taip pat kaip aktyvi 
„Laukinio“ („Wild“) funkcija. 

l „Uždengiantis laukinis“ („Overlay Wild“) simbolis atsitiktine tvarka atsiranda ant būgno pozicijos, 
kuri dar nėra uždengta „Laukinio“ („Wild“) funkcija. 
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l „Išskaidymo“ („Scatter“) simboliai yra suskaičiuojami prieš atsirandant „Uždengiančio 
laukinio“ („Overlay Wild“) simboliui ar „Laukinio“ („Wild“) funkcijai. 

l Papildomi laimėti Papildomi sukimai („Free Spins“) yra automatiškai pridedami prie dabartinės 
Papildomų sukimų („Free Spins“) sesijos be naujo „Laukinio selektoriaus rato“ („Wild Selector 
Wheel“). 

l Pasibaigus Papildomiems sukimams („Free Spins“), galutinis laimėjimas iš Papildomų sukimų („Free 
Spins“) yra pridedamas prie visų laimėjimo iš sukimo, kuris aktyvavo Papildomus sukimus („Free 
Spins“). 

l Papildomi sukimai („Free Spins“) yra žaidžiami tame pačiame statymo lygyje ir su ta pačia žetonų 
verte kaip ir sukimas, kuris aktyvavo Papildomus sukimus („Free Spins“). 

l Kiekviena Papildomų sukimų („Free Spins“) sesija atsitiktine tvarka parodo vieną iš keturių skirtingų 
„Laukinio“ („Wild“) funkcijų, kurios gali atsirasti bet kur ant būgnų: 

 
Įprastas laukinis („Regular Wild“) 
l „Įprastas laukinis“ („Regular Wild“) simbolis veikia tik kaip „Laukinio“ („Wild“) simboliai ir gali 

pakeisti visus simbolius, išskyrus „Išskaidymo“ („Scatter“) simbolius. 
 
Besiplečiantis laukinis („Expanding Wild“) 
l „Besiplečiančio laukinio“ („Expanding Wild“) simbolis automatiškai išsiplečia, kad uždengtų visą 

būgną, ant kurio jis atsirado, jeigu tai nulems, kad statymo linija laimės. 
 
X2 laukinis daugiklis („X2 Multiplier Wild“) 
l Laimėjimai su „X2 laukinio daugiklio“ („X2 Multiplier Wild“) simboliais yra padauginami du kartus, 

kai užbaigiama laiminčioji statymo linija. 
 
Sklindantis laukinis („Spreading Wild“) 
l Sklindančio laukinio“ („Spreading Wild symbol“) simbolis paverčia vieną gretimą arba įstrižai esantį 

simbolį į papildomą „Laukinio“ („Wild“) simbolį. 
 
„Pasirink ir paspausk“ („Pick and Click“) funkcija 
l „Pasirink ir paspausk“ („Pick and Click“) funkcija yra aktyvuojama tik pagrindiniame žaidime, kai 3 

„Bonus“ simboliai atsiranda ant 1, 3 ir 5 būgnų. 
l Žaidėjas paspaudžia ant vieno iš „Bonus“ simbolių, kad pamatytų žetonų laimėjimą. 
l Tik 1 prizas yra įteikiamas per „Pasirink ir paspausk“ („Pick and Click“) žaidimą. 
l Kai žaidėjas gauna laimėjimą, kitų dviejų nepasirinktų „Bonus“ simbolių laimėjimai yra atskleidžiami. 
l Žetonų laimėjimai „Pasirink ir paspausk“ („Pick and Click“) žaidime varijuoja nuo x5 – x50 X 

statymo suma. 
 
Žaidimo funkcijos 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 

 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat 
galima spausti tarpo klavišą). 
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Spausti, norint atidaryti žaidimo 
nustatymų meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, 
arba nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 

Spausti į kairę arba į dešinę rodančias 
rodykles, norint peržiūrėti Laimėjimų 
lentelę. Norint sugrįžti į žaidimą, spauskite 
mygtuką x. 

 
Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų 
lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.7%. 
 
Laimėjimų lentelė: 
 

 
* Regular Wild – įprastas Laukinis; Free Spins – Papildomi sukimai; Expanding Wild – išsiplėčiantis 
Laukinis; x2 Multiplier Wild – dvigubo dauginamojo Laukinis; Spreading Wild – besiplėčiantis Laukinis. 
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280. Vilko jauniklis („Wolf Cub™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 400 000,00 EUR / 400 000 žetonų – vienoje statymo linijoje 
 
Žaidimas „Vilko jauniklis“ („Wolf Cub™“) yra 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kuriame yra „Laukiniai“ („Wild“) 
pakeitimai, „Išskaidymo“ („Scatter“) simboliai ir Papildomi sukimai („Free Spins“) su 
„Pūgos“ („Blizzard“) funkcija. 
l Lošimas lošiamas 20 linijų fiksuotomis statymo linijomis, 1-10 statymų lygiais ir skirtinga žetonų 

verte. 
l Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL / LYGIS“) selektoriumi. 
l Lošimo lygis yra lygus skaičiui žetonų pastatytų vienoje statymo linijoje. 
l Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi. 
l ŽETONAI („COINS / ŽETONAI“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 
l DIDŽIAUSIŲ STATYMŲ („Max Bet“) lygmenyje lošiama aukščiausiu statymų lygmeniu ir su 

tuometine žetonų verte. Lošiant bet kuriame žemesniame statymų lygmenyje, DIDŽIAUSI 
STATYMAI („Max Bet“) turi būti paspaustas du kartus, kad lošimas vyktų su pasirinkta žetonų verte. 

l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus laimėjimui, parodytam Laimėjimų lentelėje („Paytable“) 

ir padaugintam iš lošimo lygio. Šis skaičius taip pat yra dauginamas iš bet kurių esančių daugiklių. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingi būna nuo – kairiausio būgno iki dešiniausio būgno. 
l Vienu metu įvykstantys laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
l Visi žetonų laimėjimai išmokami tik ant statymo linijų. 
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Laukinis („Wild Symbol“) 

	
l Simboliai „Laukinis“ („Wild“) gali atsirasti ant bet kurio būgno pagrindiniame žaidime ir 

Papildomuose sukimuose („Free Spins“) ir pakeisti visus simbolius, išskyrus 
„Išskaidymo“ („Scatter“). 

l Simbolio „Laukinis“ („Wild“) pakeitimas išmoka didžiausią galimą laimėti kombinaciją statymų 
linijoje, remiantis Laimėjimų lentele („Paytable“). 

 
Papildomi sukimai („Free Spins“) 
l 3 ar daugiau „Išskaidymo“ („Scatter“) simboliai atsiradę bet kur ant būgnų pagrindiniame žaidime 

aktyvuoja Papildomus sukimus („Free Spins“). 
l Kai Papildomi sukimai („Free Spins“) yra aktyvuoti, visi būgnai su „Išskaidymo“ simboliais sukasi su 

Papildomų sukimų („Free Spins“) numeriais ant jų. Kai būgnai sustoja, žaidėjas yra apdovanojamas 
tokiu Papildomų sukimų („Free Spins“) skaičiumi, kokia yra visų Papildomų sukimų („Free Spins“) 
skaičiaus, matomų ant būgnų, sumai. 

l Maksimalus kiekis Papildomų sukimų („Free Spins“), kurį gali gauti žaidėjas, yra 115. 
 
Pūgos funkcija („Blizzard“) 
l Per Papildomus sukimus („Free Spins“), jeigu vienas simbolis pilnai nusileis ant 1 būgno, visi tokie 

patys simboliai, esantys ant kitų būgnų, pasklis 1 būgno link, užpildydami erdves eilėje tarp jų ir 
sutampančių simbolių ant 1 būgno. 

l „Laukiniai“ („Wild“) simboliai dalyvauja „Pūgos“ („Blizzard“) funkcijoje, jeigu tik nusileidžia 
visiškai sukrauti ant 1 būgno. 

l Papildomi sukimai („Free Spins“) negali būti laimėti per Papildomus sukimus („Free Spins“). 
l Papildomi sukimai („Free Spins“) yra žaidžiami tame pačiame statymų lygyje ir su ta pačia žetonų 

verte kaip ir sukimas, kuriame buvo aktyvuoti Papildomi sukimai („Free Spins“). 
l Pasibaigus Papildomiems sukimams („Free Spins“), galutinis Papildomų sukimų („Free Spins“) 

laimėjimas yra pridedamas prie sukimo, kurio metu buvo aktyvuoti Papildomi sukimai („Free Spins“), 
laimėjimų. 

l Pasibaigus Papildomiems sukimams („Free Spins“), žaidimas sugrįžta į sukimą, kuriame aktyvuoti 
Papildomi sukimai („Free Spins“). 

 
Žaidimo funkcijos 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 

 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
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nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 

Spausti į kairę arba į dešinę rodančias 
rodykles, norint peržiūrėti Laimėjimų lentelę. 

	

Spausti, norint sugrįžti į žaidimą. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.34%. 
 
Laimėjimų lentelė 

	

	
 

281. „Bolivudo istorija“ („Bollywood Story“) 
 
Mažiausias statymas: 0,09 EUR 
Didžiausias statymas: 90,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 90000,00 EUR 
 
Žaidimas „Bolivudo istorija“ („Bollywood Story“) yra 5 būgnų, 3 eilių ir 9 statymo linijų lošimas, turintis 
šias funkcijas: „Plaukiojantis Laukinis“ („Floating Wild“) ir Papildomi sukimai. 
l Lošimas lošiamas su fiksuotomis 9 statymų linijomis, 1-10 statymų lygiuose ir skirtingomis žetonų 

vertėmis. 
l Statymo lygis nustatomas LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
l DIDŽIAUSIAS STATYMAS (MAX BET) yra lošiamas iš didžiausio statymo lygio ir nustatytos 

žetonų vertės. Kai lošiama mažesniu statymo lygiu, mygtukas MAX BET turi būti paspaudžiamas du 
kartus, norint žaisti pasirinktu lygiu. 

l Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
l Žetonai („COINS / ŽETONAI“) rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
l Statymo lygis yra žetonų skaičius statymo linijoje. 
l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, 

padaugintam iš statymų lygio. 
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l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Išmokamas tik didžiausias linijos laimėjimas. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingas atvejis būna pagal būgnus iš kairės į dešinę. 
l Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
 
„Plaukiojantis Laukinis“ („Floating Wild“) 
l „Laukinis“ („Wild“) simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus „Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolius. 
l „Laukinis“ („Wild“) simbolių pakeitimai išmoka didžiausią įmanomą laimėjimų kombinaciją statymo 

linijoje pagal laimėjimų lentelę. 
l Kiekvieno sukimo metu pagrindiniame žaidime ir Papildomų sukimų metu „Plaukiojantis 

Laukinis“ („Floating Wild“) atsiranda ant įprastinių simbolių viršaus ir paverčia juos 
„Laukinis“ („Wild“) simboliais. Tik laiminčioje statymų linijoje atsiradę „Laukinis“ („Wild“) 
simboliai yra skaitomi kaip „Laukinis“ („Wild“) simbolis. 

	
l Nuo 2 iki 4 „Plaukiojantys Laukiniai“ („Floating Wilds“) simbolių gali atsirasti bet kurio sukimo 

metu pagrindiniam žaidime. 
l Nuo 3 iki 6 „Plaukiojantys Laukiniai“ („Floating Wilds“) simbolių gali atsirasti bet kurio sukimo 

metu Papildomų sukimų metu. 
l Jei „Plaukiojantis Laukinis“ („Floating Wild“) atsiranda ant „Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolio, abu 

simboliai būgne išlieka aktyvūs: 3 ar daugiau „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai aktyvuoja 
Papildomus sukimus, o „Plaukiojantys Laukiniai“ („Floating Wilds“) simboliai pakeičia visus kitus 
simbolius, išskyrus „Išsklaidyti“ („Scatter“) simbolius. 

 
Papildomi sukimai („Free Spins“) 
l 3 ar daugiau „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai, atsirandantys bet kur būgnuose pagrindiniame 

žaidime ir Papildomų sukimų metu, aktyvuoja Papildomus sukimus pagal laimėjimų lentelę. 
l 3 „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai = 10 Papildomų sukimų 
l 4 „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai = 20 Papildomų sukimų 
l 5 „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai = 30 Papildomų sukimų 
l Papildomai laimimi Papildomu sukimai automatiškai pridedami prie jau turimų Papildomų sukimų. 
l Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir žetonų verte kaip ir to sukimo, kuris juos 

aktyvavo. 
l Galutinis laimėjimas nuo Papildomų sukimų yra pridedamas prie to sukimo, kuris aktyvavo 

Papildomus sukimus, laimėjimo. 
l Papildomų sukimų laimėjimai yra pridedami prie bet kurios statymo linijos laimėjimų. 
l Papildomų sukimų pabaigoje žaidimas sugrįžta į tą sukimą, kuris juos aktyvavo. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 

 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 
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Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

 
Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

	

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96,1%. 
 
Laimėjimų lentelė 

 
3 Išsklaidyti („Scatter“) simboliai = 10 papildomi sukimai 
4 Išsklaidyti („Scatter“) simboliai = 20 papildomi sukimai 
5 Išsklaidyti („Scatter“) simboliai = 30 papildomi sukimai 

	

	
 

282. Kiaušinių matematika („EggOMatic™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,2 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 10000,00 EUR 
 
Žaidimas „Kiaušinių matematika“ („EggOMatic™“) yra 5 būgnų, 3 linijų, 20 eilučių lošimas su 
Laukinėmis galimybėmis, Papildomais sukimais ir 4 skirtingais funkciniais kiaušiniais – Išplintantis 
Laukinis kiaušinis, Papildomų sukimų kiaušinis, Žetonų laimėjimo kiaušinis ir Kiaušinis Siurprizas. 
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l Žaidimas yra žaidžiamas su 20 eilučių linijomis (fiksuota), 1-10 statymų lygiais ir skirtingomis žetonų 
vertėmis. 

l Statymų lygis nustatomas naudojant lygių („LEVEL / LYGIS“) žymeklį. 
l Žetonų vertė nustatoma naudojant žetonų vertės („COIN VALUE“) žymeklį. 
l ŽETONAI rodo žetonų, kuriuos žaidėjas turi statymams, skaičių. 
l MAX BET žaidžia per didžiausiu galimu statymų lygiu ir dabartine žetonų verte. Žaidžiant bet kokį 

žemesnį Statymų lygį, MAX BET turi būti paspaustas du kartus, kad žaistų sukimą pasirinktu lygiu. 
l Laimėję deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal Laimėjimų lentelę. 
l Statymų lygis yra žetonų, už kuriuos teikiama bet kokia eilute, skaičius. 
l Simbolio laimėjimas žetonais yra lygus sumai, kurią parodo Laimėjimų lentelė, padauginta iš statymų 

lygio ir kiek kartų šis simbolis pasirodo ant kiekvieno būgno. 
l Statymų laimėjimas žetonais yra lygus Laimėjimų lentelės rodikliui, padaugintam iš statymų lygio. 
l Išmokamas tik didžiausias linijos laimėjimas. 
l Statymų linijos laimėjimas mokamas jei iš eilės pereinama nuo kairiojo būgno į dešinį būgną. 
l Vienu metu laimi įvairios statymų eilutės. 
l Visi žetonų laimėjimai taikomi statymų linijų laimėjimams ir Žetonų laimėjimo kiaušiniams. 
l Vienu metu laimi daugiau nei vienos funkcijos kiaušiniai. 
 
Kiaušinių Matematika ir Konvejerio juosta 
l Kiaušinių Matematikos žaidime yra kiaušinių daviklis, pakrautas su skirtingų savybių kiaušiniais; 

išplintantis laukinis kiaušinis, Papildomų sukimų kiaušinis, žetonų paėmimo kiaušinis ir kiaušinis 
siurprizas. 

l Konvejerio juostoje prie kiaušinių esanti funkcija virš būgnų yra įjungiama, kai laukinis simbolis 
atsitiktinai atsiranda ant būgno žemiau. 

l Laukinių kiaušinių išplitimas paverčia visus gretimus ir įstrižainius simbolius papildomais laukiniais 
simboliais. Papildomi Laukiniai simboliai iš Besiplėčiančio Laukinio ("Wild Spreading") neaktyvina 
jokių funkcinių kiaušinių iš ant jų esančio konvejerio būgnai. 

l Papildomo sukimo Kiaušiniai įjungia kiaušiniuose parodytų Papildomų sukimų skaičių. 
l Kiaušiniuose laimėti žetonai pridedami prie bendros laimėjimo eilutės žetonų. 
l  Laimėjimai su Žetonų laimėjimo kiaušiniais yra lygūs kiaušinių rodymui. 
l Kiaušinis siurprizas yra vienas iš ypatingų kiaušinių. 
l Kiaušinių Matematikos kiaušinių daviklis yra dešinėje būgno pusėje, o konvejerio juosta yra tiesiai 

virš būgnų. 
l Žaidimo pradžioje konvejerio juosta tuščia. 
l Kiekvienas sukimas gali pristatyti Kiaušinių matematikos kiaušinį atsitiktine tvarka ant konvejerio 

būgnai virš dešiniojo ritinio. 
l Vėlesni ("Subsequent") sukimai tuo pačiu statymu lygiu ir žetonų verte nukreipia kiaušinį išilgai 

konvejerio būgnai po vieną būgną į kairę per sukimą. 
l Jei dabartinis statymas yra pakeltas ir paspaudžiamas, visi konvejerio būgnai kiaušiniai bus pašalinti. 
l Vienu metu konvejerio juostoje gali pasirodyti ne daugiau kaip 5 kiaušiniai. 
 
Laukinis ir Išplintantis laukinis 
l Laukiniai simboliai gali pasirodyti bet kuriame būgne ir pakeisti visus simbolius pagrindiniame 

žaidime ir Papildomuose sukimuose 
l Laukinis simbolis ir Išplintantis Laukinis simboliai suteikia didžiausią įmanomą kombinuotą 

laimėjimą pagal Laimėjimų lentelę. 
l Pagrindiniame žaidime ir Papildomuose sukimuose, Išplintantis Laukinis aktyvinamas, kai 

Besiplėčiantis Laukinis („Spreading Wild“) kiaušinis nukrinta į įprastą laukinį simbolį, kuris pasirodo 
ant būgno, ir pakeičia visus simbolius, išskyrus įprastus laukinius simbolius. 

l Išplintantis Laukinis simbolis paverčia visus gretimus ir įstrižainius simbolius papildomais laukiniais 
simboliais. 
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Papildomi sukimai 
l Papildomų sukimų kiaušiniai ant konvejerio būgnai tiesiai virš laukinio simbolio suaktyvina 

Papildomus sukimus. Papildomų sukimų skaičius yra atsitiktinis dydis ir rodomas ant kiaušinio pagal 
Laimėjimų lentelę. 

l Papildomų sukimų pradžioje „Kiaušinių matematika“ pristatys 4 kiaušinius ant konvejerio būgnai. 
Įdėkite penktą kiaušinį, kol būgnai sukasi. 

l Kitas sukimas ir kiekvienas paskesnis sukimas įkelia naują kiaušinį ant konvejerio būgnai, taigi 
kiaušiniai visada juda išilgai konvejerio būgnai. 

l Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte kaip sukimas, kuris 
suaktyvino Papildomus sukimus. 

l Papildomų sukimų laimėjimas pridedamas prie bet kurios eilutės laimėjimo 
l Papildomi sukimai įjungiami, kai Papildomuose sukimuose kiaušinis ant konvejerio būgnai yra 

tiesiogiai surenkamas Laukiniu simboliu, esančiu žemiau Papildomų sukimų kiaušinio, per Papildomų 
sukimų režimą. Laukinis simbolis atsitiktinai pasirodo būgnuose. 

l Papildomi sukimai, kurie laimėti, automatiškai pridedami prie dabartinių Papildomų sukimų. 
l Bendras laimėjimo laukas apima bet kokius laimėjimus per Papildomus sukimus, pridėtus prie bet 

kurio laimėjimo sukimo, kuriame aktyvuojami Papildomi sukimai. 
l Papildomų sukimų pabaigoje žaidimas grįžta į sukimą, kuriame buvo įjungti Papildomi sukimai. 

Konvejerio juosta grįžta į būseną, kai buvo įjungti Papildomi sukimai. 
 
Žaidimo funkcijos 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 

 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat 
galima spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo 
nustatymų meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, 
arba nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, 
norint peržiūrėti laimėjimų lentelės 
puslapius. 

 

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų 
lentelę. 
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Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.48%. 
 
Laimėjimų lentelė: 

 
* Free Spins Egg – papildomų sukimų kiaušinis; Free Spin Amounts – papildomų sukimų kiekiai. 

 
* Free Spins Eggs – papildomų sukimų kiaušiniai; Coin Win Amounts on Bet Level 1 – žetonų laimėjimų 
kiekiai 1 statymo lygyje. 

 
 

283. Piratai vaiduokliai („Ghost Pirates“) 
 
Mažiausias statymas: 0,01 EUR 
Didžiausias statymas: 62,50 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 48000,00 EUR 
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Žaidimas „Piratai vaiduokliai“ („Ghost Pirates“) yra 5 būgnų lošimas su 243 būdais laimėti, turintis šias 
funkcijas: „Išsklaidyti laimėjimai“ („Scatter wins“), Papildomi sukimai ir „Laukinis“ („Wild“) 
pasikeitimai. 
l COINS / ŽETONAI rodo žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti, skaičių. 
l Nėra statymo linijų. 
l Lošimas lošiamas 3, 9, 27, 81 arba 243 statymo būdais su 1-5 statymo lygiais. 
l Statymo būdas nustatomas BET WAYS pasirinkimo laukelyje. 
l Statymo lygis nustatomas BET LEVEL / LYGIS pasirinkimo laukelyje. 
l Žetonų vertė nustatoma COIN VALUE / ŽETONŲ VERTĖ pasirinkimo laukelyje. 
l Didžiausias statymas yra lošiamas su didžiausiu statymo būdu, didžiausiu statymo lygiu ir nustatyta 

žetonų verte. 
l Laimėjimų apskaičiavimai vyksta pagal sutampančių simbolių kombinacijas iš kairės į dešinę. 
l Laiminčios kombinacijos pirmasis simbolis privalo būti ant pirmojo būgno. 
l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai atliekami pagal laimėjimų lentelę. 
l Statymo būdo laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, 

padaugintam iš statymų lygio. 
l Tiek pagrindiniame žaidime, tiek Papildomų sukimų metu, „Laukinis“ („Wild“) simbolis gali 

pasirodyti tik ant 2 ir 4 būgnų. 

l „Laukinis“ („Wild“) 	simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

l 3 ar daugiau „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai , atsirandantys iš eilės būgnuose 
pagrindiniame žaidime, aktyvuoja Papildomus sukimus pagal laimėjimų lentelę. 

l Žetonų laimėjimai iš „Scatter“ simbolių yra apskaičiuojami padauginus galutinį sukimo statymą ir 
vertę, rodomą laimėjimų lentelėje. 

l Vienkartiniai skirtingų statymo būdų laimėjimai yra pridedami. 
l Visi laimėjimai išmokami tik ant pasirinktų statymo būdų, išskyrus laimėjimus su 

„Scatter“ simboliais. 
 
Papildomi sukimai (Free Spins) 
l 3 ar daugiau „Išsklaidyti“ („Scatter“) simboliai, atsirandantys iš eilės būgnuose pagrindiniame 

žaidime, aktyvuoja Papildomus sukimus pagal laimėjimų lentelę. 
l „Scatter“ simboliai turi atsirasti iš eilės, pradedant nuo būgno iš kairės. 
l Papildomi sukimai yra lošiami tuo pačiu statymu, kaip ir to sukimo, kuris juos aktyvavo. 
l Papildomi sukimai gali būti laimėti Papildomų sukimų metu. 
l Statymo būdo laimėjimai Papildomų sukimų metu trigubinami (x3). 
l Papildomų sukimų pabaigoje, galutinis laimėjimas nuo Papildomų sukimų, yra pridedamas prie to 

sukimo, kuris juos aktyvavo, laimėjimų. 
 
Žaidimo funkcijos ir simboliai 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 

 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 
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Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 Automatinio statymo mygtukas neaktyvus. 

 

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. 

	

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

	
Spausti, norint sugrįžti į pagrindinį žaidimą 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 95,28% - 96,88%. Kuo didesnis statymo būdų skaičius, tuo didesnė 
grąža žaidėjui. 
 
Laimėjimų lentelė 
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284. Kosmoso karai („Space Wars™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,4 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 5 000,00 EUR / 10 000 žetonų – vienoje statymo linijoje 
 
Žaidimas „Kosmoso karai“ („Space Wars“) yra 5 būgnų, 4 eilių, 40 linijų lošimas, kuriame yra 
„Laukinis“ („Wild“) pakeitimai, vienas ant kito sudėti simboliai ir Papildomi pakartotiniai sukimai („Re-
spin“). 
l Lošimas lošiamas 40 linijų fiksuotomis statymo linijomis, 1-10 statymų lygiais ir skirtinga žetonų 

verte. 
l Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL / LYGIS“) selektoriumi. 
l Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi. 
l ŽETONAI („COINS / ŽETONAI“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 
l DIDŽIAUSIŲ STATYMŲ („Max Bet“) lygmenyje lošiama aukščiausiu statymų lygmeniu ir su 

tuometine žetonų verte. Lošiant bet kuriame žemesniame statymų lygmenyje, DIDŽIAUSI 
STATYMAI („Max Bet“) turi būti paspaustas du kartus, kad lošimas vyktų su pasirinkta žetonų verte. 

l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus laimėjimui, parodytam Laimėjimų lentelėje („Paytable“) 

ir padaugintam iš lošimo lygio. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Statymo linijos laimėjimai išmokami, kai sėkmingi būna abu atvejai – tiek iš kairės į dešinę, tiek iš 

dešinės į kairę. 
l Lošimo lygis yra lygus skaičiui žetonų pastatytų vienoje statymo linijoje. 
l Laimi tik tie žetonai, kurie yra pastatyti ant statymo linijos. 
l Vienu metu įvykstantys laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
l Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas. 
 

 
Simbolis „Laukinis“ („Wild”) 
l Pagrindiniame žaidime ir pakartotiniame sukime, simbolis „Laukinis“ („Wild“) gali pasirodyti tik 

antrame ir ketvirtame žaidimo būgnuose ir pakeisti visus simbolius. 
l Simbolio „Laukinis“ („Wild“) pakeitimas išmoka didžiausią galimą laimėti kombinaciją statymų 

linijoje, remiantis Laimėjimų lentele („Paytable“). 
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Pakartotinis sukimas („Re-Spin“) 
l Pradinės statymų linijos laimėjimai aktyvuoja vieną Papildomą Pakartotinį sukimą („Re-spin“). 
l Pakartotiniai sukimai („Re-spins“) yra lošiami kituose būgnuose nei kad vyko pradinis sukimas. 
l Kai aktyvuojamas pakartotinis sukimas („Re-spin“), laimėjimo simbolis statymo linijoje pasirodo 

„Klonavimo sekcijoje“ („Cloning Pod“). Simbolis yra klonuojamas ir visi klonuoti simboliai yra 
uždedami ant pakartotinio sukimo būgnų. 

l Pakartotiniame sukime („Re-spin“) klonuotas simbolis yra rodomas uždėtas ant būgno. 
l Pakartotiniai sukimai („Re-spins“) yra žaidžiami tame pačiame lošimo lygyje ir žetonų verte kaip ir 

sukimas, kuris aktyvavo pakartotinį sukimą. 
l Pakartotinio sukimo laimėjimai yra pridedami prie bet kurių pradinės statymo linijos laimėjimų. 
l Į galutinį laimėjimo lauką įeina visi laimėjimai iš pradinio sukimo pridedant visus laimėjimus iš 

pakartotinių sukimų. 
 

Žaidimo funkcijos 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 

 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat 
galima spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo 
nustatymų meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, 
arba nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 

Spausti į kairę arba į dešinę rodančias 
rodykles, norint peržiūrėti Laimėjimų 
lentelę. 

 

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų 
lentelę. 

	
Spausti, norint sugrįžti į žaidimą. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.75 %. 
 
Laimėjimų lentelė: 
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285. Būgno vagystė („Reel Steal™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,09 EUR 
Didžiausias statymas: 45,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 187500,00 EUR 
 
Žaidimas „Būgno vagystė“ („Reel Steal™“) yra 5 būgnų, 3 eilių, 9 linijų, dauginamų žetonų lošimas su 
Išsklaidymų laimėjimų galimybėmis, Papildomais sukimais ir nenuspėjamais keitimais („Wild 
substitutions“). 
l Žaidimas yra žaidžiamas su 9 linijomis (fiksuota), 1-10 statymų lygiais ir skirtingomis žetonų 

vertėmis. 
l Statymų lygis nustatomas naudojant lygių („LEVEL / LYGIS“) žymeklį. 
l Žetonų vertė nustatoma naudojant žetonų vertės („COIN VALUE“) žymeklį. 
l ŽETONAI rodo žetonų, kuriuos žaidėjas turi statymams, skaičių. 
l Žaidžiant aukščiausią statymų lygį, MAX BET žaidžia per maksimalias statymų lini-jas ir dabartinę 

žetonų vertę. Žaidžiant bet kokį žemesnį statymų lygį, MAX BET turi būti paspaustas du kartus, kad 
žaistų sukimą pasirinktu lygiu. 

l Laimėję deriniai ir išmokėjimai atliekami pagal Laimėjimų lentelę. 
l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus vertės, rodomos laimėjimų lentelėje, skaičiui, 

padaugintam iš statymų lygio. 
l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 

l Laukinis simbolis 	pakeičia visus simbolius, išskyrus „Scatter“ 	simbolius. 
l Laukinis simbolis suteikia aukščiausią laimėjimo galimybę kombinacinėje statymų linijoje pagal 

Laimėjimų lentelę. 
l Statymų linijos laimėjimai su simboliu „Wild“ mokami x5. 
l „Scatter“ laimėjimas išmokamas visas eilutes padauginus iš išmokėjimo, nurodyto Laimėjimų 

lentelėje. 
l „Scatter“ laimėjimai pridedami prie bet kurios statymų eilutės laimėjimo. 
l Statymų linijos laimėjimas mokamas jei iš eilės pereinama nuo kairės į dešinę, išskyrus Scatter 

simbolius. 
l Išmokamas tik didžiausias linijos laimėjimas. 
l Statymų lygis yra žetonų, už kuriuos teikiama bet kokia eilute, skaičius. 
l Vienkartiniai laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
l Visi laimėjimai mokami tik statymų linijomis, išskyrus laimėjimus su Scatter simboliais. 
 
Papildomi sukimai 
l Pagrindiniame žaidime, 3 ar daugiau Išsklaidymo simboliai, rodomi bet kuriame pagrindinio žaidimo 

būgne, suaktyvina Papildomus Sukimus. Papildomų sukimų skaičius skaičiuojamas pagal Laimėjimų 
lentelę. 
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l Papildomi sukimai yra žaidžiami tuo pačiu statymų lygiu ir žetonų verte kaip sukimas, kuris 
suaktyvina Papildomus sukimus. 

l Papildomų sukimų metu statymų linijos laimėjimas išmokamas x5. Neįtraukiami papildomi sukimai. 
l Tai reiškia, kad statymų linija laimi su „Wild“ simboliu Papildomuose sukimuose, sumokėjus 

Papildomų sukimų daugiklį (x5), padaugintą iš „Wild“ daugiklio (x5). 
l Kiekvienas „Scatter“ simbolis, kuris pasirodo ant bet kurio būgno per Papildomus sukimus, įjungia 

vieną sukimą. 
l Papildomuose sukimuose „Scatter“ simboliai apdovanojami tik Papildomais sukimais. Jie neturi 

išmokėjimo. 
l Šie Papildomi sukimai automatiškai pridedami prie dabartinių Papildomų sukimų. 
l Papildomų sukimų pabaigoje visa iš Papildomų sukimų laimėta suma pridedama prie bet kurio 

laimėjimo, gauto iš sukimo, kuriame aktyvuojami Papildomi sukimai. 
 
Žaidimo funkcijos 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 

 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 

Spausti rodykles į kairę arba į dešinę, norint 
peržiūrėti laimėjimų lentelės puslapius. 

 

Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

	

Spustelėkite, kad grįžtumėte į pagrindinį 
žaidimą. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 95.87%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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286. Džiumandži („Jumanji™“)  
 
Mažiausias statymas: 0,1 EUR 
Didžiausias statymas: 200,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 2800 EUR 
 
Žaidimas „Džiumandži“ („Jumanji®“) yra 5 būgnų lošimas su 4 atsitiktinėmis funkcijamis: „Stalo 
žaidimu“ („Board Game“) su 4 skirtingais Papildomais sukimais („Free Spins“), „Paslaptinga 
funkcija“ („Mystery Feature“), žetonų laimėjimais ir papildomais kauliukų metimais. 5 būgnai yra 
sudėlioti į geometrinę formą, kai būgnai yra 3, 4, 5, 4, 3 simboliai kyla aukštyn iš kairės į dešinę. 
l Lošimas lošiamas su 36 statymo linijomis (fiksuotomis), 1-10 statymo lygiais (10 žetonų per LEVEL 

/ LYGISį) ir su skirtingomis žetonų vertėmis. 
l Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL / LYGIS“) selektoriumi. 
l Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi. 
l ŽETONAI („COINS / ŽETONAI“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 

l „Laukinis“ („Wild“) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Išskaidymo“ („Scatter“) 

	simbolį. 
l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
l DIDŽIAUSIŲ STATYMŲ („Max Bet“) lygmenyje lošiama aukščiausiu statymų lygmeniu ir su 

tuometine žetonų verte. Lošiant bet kuriame žemesniame statymų lygmenyje, DIDŽIAUSI 
STATYMAI („Max Bet“) turi būti paspaustas du kartus, kad lošimas vyktų su pasirinkta žetonų verte. 
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l Statymo linijos laimėjimas žetonais yra lygus laimėjimui, parodytam Laimėjimų lentelėje („Paytable“) 
ir padaugintam iš lošimo lygio. 

l Statymo linijos laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
l Tik didžiausias laimėjimas statymo linijoje yra išmokamas. 
l Statymo linijos laimėjimas yra išmokamas, kai yra laimingos linijos nuo kairiausio būgno iki 

dešiniausio būgno. 
l Vienu metu įvykstantys laimėjimai skirtingose statymų linijose yra pridedami. 
 
Kiekviena „Džiumandži“ („Jumanji®“) funkcija yra žaidžiama tame pačiame lošimo lygyje ir su ta pačia 
žetonų verte, kaip ir sukimas, kuris aktyvavo funkciją. Pastaba: tik viena funkcija gali būti aktyvuota 
viename sukime. 
 
Pagrindinės žaidimo funkcijos 
Atsitiktinės funkcijas gali būti aktyvuotus tik per pagrindinį žaidimą: 
l „Lipnūs vynuogynai“ („Sticky Vines“). 
l „Musonų laukiniai“ („Monsoon Wilds“). 
l „Beždžionių chaosas“ („Monkey Mayhem“). 
l „Laukinis bėgimas“ („Wild Stampede“). 
Kiekviena atsitiktinė funkcija veikia vieno sukimo metu. 
 
„Lipnūs vynuogynai” („Sticky Vines“) 

	
l Jeigu yra laimėjimai mažiausiai 2 statymų linijose ir daugiausia 9 bendrai, ir kitos funkcijas nebuvo 

aktyvuotos, tada atsiranda galimybė „Lipnių vynuogynų” („Sticky Vines“) funkcijai būti aktyvuotai. 
l Jeigu „Lipnių vynuogynų” („Sticky Vines“) funkcija yra aktyvuota, pakartotiniai sukimai yra 

dovanojami, kas padidina laimėjimą. 
l Per „Lipnių vynuogynų“ („Sticky Vines“) funkciją, visi simboliai tampa laimėjimo dalimi ir visi 

„Laukiniai“ iš pradinio sukimo (net jeigu jie nėra dalis laimėjimo) prilimpa prie būgnų, ir visi kiti 
simboliai sukasi dar kartą. 

l Ant būgnų simboliai sukasi nepriklausomai, tačiau tuo pat metu. 
l Pakartotiniai sukimai yra dovanojami iki kol nebeprilimpa nauji laimintys simboliai arba iki kol visas 

žaidimo laukas yra užpildytas. 
l Kai „Lipnių vynuogynų“ („Sticky Vines“) funkcija baigiasi, laimėjimai yra įvertinami ir įteikiami, 

priklausomai nuo Laimėjimų lentelės („Paytable“). 
 
„Musonų laukiniai“ („Monsoon Wilds“) 

	
l Jeigu Musonų laukinių“ („Monsoon Wilds“) funkcija yra atsitiktine tvarka aktyvuojama 

pagrindiniame žaidime, vienas ar du būgnai bus visiškai uždengti „Laukiniais“, kol būgnai sukasi. 
l Kai būgnai sustoja, visi laimėjimai yra įvertinami ir įteikiami, priklausomai nuo Laimėjimų lentelės 

(„Paytable“). 
l Yra neįmanoma turėti tik penktą būgną uždengtą „Musonų laukiniais“. 
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„Beždžionių chaosas“ („Monkey Mayhem“) 

	
l Jeigu „Beždžionių chaoso“ („Monkey Mayhem“) funkcija yra atsitiktine tvarka aktyvuojama 

pagrindiniame žaidime, visi galimi laimėjimai yra įteikiami, kai būgnai sustoja. Tada visi simboliai 
yra sumaišomi, kad būtų sukurtas garantuotas laimėjimas, kuris yra įvertinamas ir įteikiamas, 
priklausomai nuo Laimėjimų lentelės („Paytable“). 

 
„Laukinis bėgimas“ („Wild Stampede“) 

	
l Jeigu „Laukinio bėgimo“ („Wild Stampede“) funkcija yra aktyvuojama, raganosiai bėgs per ekraną, 

kol suksis būgnai, pridedami 4-9 „Laukinius“. 
l Kai būgnai sustoja, visi laimėjimai yra įvertinami ir įteikiami, priklausomai nuo Laimėjimų lentelės 

(„Paytable“). 
 

„Stalo žaidimas“ („Board Game“) 

 
l 3 ar daugiau „Išskaidymo“ („Scatter“) simboliai, atsiradę bet kur ant būgnų, pagrindiniame žaidime, 

aktyvuoja bonusinį „Stalo žaidimą“ („Board Game“). „Stalo žaidime“ („Board Game“) nebėra 
„Išskaidymo“ („Scatter“) simbolių. 

l Kai reikalinga, „Džiumandži“ („Jumanji®“) ratas ekrano centre atskleidžia informaciją apie 
laimėjimus ir funkcijas. 

l Žetonai yra tik vaizdinė priemonė ir neturi jokios įtakos „Stalo žaidimo“ („Board Game“) rezultatams. 
l Žaidėjas žetono judėjimą lentoje kontroliuoja išmesdamas du šešias puses turinčius kauliukus. 

Atsitiktinumo faktorius kauliukų ridenime yra tikras. 
l Skaičius kauliukų metimų, kuris suteikiamas „Stalo žaidime“ („Board Game“) yra apibrėžiamas pagal 

iškritusių „Išskaidymo“ („Scatter“) simbolių skaičių: 
3 „Išskaidymo“ („Scatter“) simboliai = 6 kauliukų metimai 
4 „Išskaidymo“ („Scatter“) simboliai = 7 kauliukų metimai 
5 „Išskaidymo“ („Scatter“) simboliai = 8 kauliukų metimai 
 
Skirtingos „Stalo žaidimo“ („Board Game“) funkcijas ir prizai yra: 
„Papildomi vynuogių sukimai“ („Vines Free Spins“) 
„Papildomi musonų sukimai“ („Monsoon Free Spins“) 
„Papildomi beždžionių sukimai“ („Monkey Free Spins“) 
„Papildomi bėgimo sukimai“ („Stampede Free Spins“) 
„Paslaptinga funkcija“ („Mystery Feature“) 
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„Žetonų laimėjimai“ („Coin Wins“) 
„Papildomi metimai“ („Extra Rolls“) 
 
Stalo žaidimo kampuose yra „Papildomo sukimo“ („Free Spin“) funkcija. Kai žetonas nusileidžia vienoje 
iš dviejų lokacijų priešais funkciją, funkcija yra aktyvuojama. 
Pastaba: Kiekviena „Papildomo sukimo“ („Free Spin“) funkcija gali būti aktyvuota tik vieną kartą per 
„Stalo žaidimo“ („Board Game“) sesiją. Po to, kai buvo aktyvuota, lokacijoms bus suteikta papildomo 
metimo funkcija, jeigu žetonas nusileis ant jų. 
„Stalo žaidimo“ („Board Game“) pabaigoje, galutinis laimėjimas yra pridedamas prie visų laimėjimų, 
kurie buvo tame lošime, kuris aktyvavo „Stalo žaidimą“ („Board Game“). 
 
„Papildomi vynuogių sukimai“ („Vines Free Spins“) 
l Kai „Papildomi vynuogių sukimai“ („Vines Free Spins“) yra aktyvuojami, 10 Papildomų sukimų yra 

padovanojama. 
l „Papildomuose vynuogių sukimuose“ („Vines Free Spins“), papildomi sukimai visada bus 

aktyvuojami, jeigu po pradinio sukimo įvyko laimėjimas. 
l Vienas Papildomas sukimas gali turėti keletą persukimų, kurie veikia tuo pačiu principu kaip ir 

„Papildomų vynuogių sukimų“ („Vines Free Spins“) funkcija. 
l Vynuogės laikosi įsikibusios „Laukinių“ ir laiko juos per visą „Papildomų vynuogių sukimų“ („Vines 

Free Spins“) funkcijas laikotarpį, nepaisant to, ar jie yra laimėjimo dalis, ar ne. 
 
„Papildomi musonų sukimai“ („Monsoon Free Spins“) 
l Kai aktyvuojami „Papildomi musonų sukimai“ („Monsoon Free Spins“), yra įteikiami 7 Papildomi 

sukimai. 
l „Papildomiems musonų sukimams“ („Monsoon Free Spins“) galioja tokios pačios taisyklės kaip ir 

„Musonų laukiniams“, viena išimtis – tie patys uždengti būgnai negali būti pasirinkti dviem vienas po 
kito einantiems Papildomiems sukimams. 

 
„Papildomi beždžionių sukimai“ („Monkey Free Spins“) 
l Kai aktyvuojami „Papildomi beždžionių sukimai“ („Monkey Free Spins“), įteikiami 6 Papildomi 

sukimai. 
l „Papildomuose beždžionių sukimuose“ („Monkey Free Spins“) kiekvienas Papildomas sukimas turi tą 

patį maišymo mechanizmą kaip ir „Beždžionių chaoso“ („Monkey Mayhem“) funkcija. 
l „Papildomi bėgimo sukimai“ („Stampede Free Spins“) 
l Kai aktyvuojami „Papildomi bėgimo sukimai“ („Stampede Free Spins“), įteikiami 5 Papildomi 

sukimai. 
l „Papildomuose bėgimo sukimuose“ („Stampede Free Spins“), kiekvienas Papildomas sukimas turi tą 

patį maišymo mechanizmą kaip ir „Laukinio bėgimo“ („Wild Stampede“) funkcija. 
 
„Paslaptinga funkcija“ („Mystery Feature“) 
l Kai žetonas nusileidžia ant „Paslaptinga funkcijas“ („Mystery Feature“), yra įteikiama „Paslaptinga 

funkcija“ („Mystery Feature“). 
l „Jumanji“ („Jumanji®“) rate atsiranda Papildomų sukimų karuselė, žetonų laimėjimai (x2 - x10 

statymai) ir 2 papildomi kauliukų metimai. Žaidėjas yra apdovanojamas vienu, ties kuriuo sustoja 
karuselė. 

l Jeigu tai yra Papildomo sukimo funkcija, žetonas pajuda į atitinkamą vietą. 
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l Pastaba: kadangi kiekviena Papildomo sukimo funkcija gali būti aktyvuota tik vieną kartą per „Stalo 
žaidimo“ („Board Game“) sesiją, visi anksčiau laimėti sukimai netaps „Paslaptingos 
funkcijas“ („Mystery Feature“) karuselės dalimi. 

 
„Žetonų laimėjimai“ („Coin Wins“) 
l Kai žetonas patenka ant „Žetonų laimėjimų“ („Coin Wins“) vietos, žetonų laimėjimas yra įteikiamas. 

Žetonų laimėjimai ant lentos svyruoja nuo x1 iki x5 nuo statymo. 
l Žetonų laimėjimo kiekis yra lygus dabartiniam statymui padaugintam iš skaičiaus, nurodyto ant 

laimėjimo vietos. 
 
„Papildomi metimai“ („Extra Rolls“) 
l Kai žetonas patenka ant „Papildomo metimo“ („Extra Rolls“) vietos, yra įteikiamas papildomas 

kauliuko metimas. 
 
Žaidimo funkcijos 

 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat 
galima spausti tarpo klavišą). 

 

Spausti ant kauliuko, kad jis riedėtų. Taip 
pat galima spausti ROLL mygtuką. 

 
Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, 
arba nustatyti garsumo lygį. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.33%. 
 
Laimėjimų lentelė 
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287. Pasakų legendos: veidrodėli, veidrodėli („Fairytale Le-gends: Mirror Mirror™“) 
 
Mažiausias statymas: 0,1 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 1500,00 EUR – vienam statymo būdui 
 
Žaidimas „Pasakų legendos: veidrodėli, veidrodėli“ yra 243 statymo būdų, 5 būgnų, 3 eilių lošimas su 
tokiomis funkcijamis, kaip „Atsitiktinės funkcijas“ („Random Features“), „Bonus funkcijas“ („Bonus 
Features“), „Veidrodiniai pakartotiniai sukimai“ („Mirror Re-Spins“). 
l Žaidimas yra žaidžiamas 243 statymo būdais, 1-10 lygiuose (10 žetonų viename LEVEL / LYGIS) ir 

su skirtingomis žetonų vertėmis. 
l Jame nėra statymo linijų. 
l Lošimo lygis yra nustatomas naudojantis LYGIO („LEVEL / LYGIS“) selektoriumi. 
l Žetonų vertė yra nustatoma naudojantis ŽETONŲ VERTĖS („Coin Value“) selektoriumi. 
l ŽETONAI („COINS / ŽETONAI“) rodo skaičių žetonų, kuriuos žaidėjas gali statyti. 
l DIDŽIAUSIŲ STATYMŲ („Max Bet“) lygmenyje lošiama 243 lošimo būdais, aukščiausiu statymų 

lygiu ir su tuometine žetonų verte. 
l Lošiant bet kuriame žemesniame statymų lygmenyje, DIDŽIAUSI STATYMAI („Max Bet“) turi būti 

paspaustas du kartus, kad lošimas vyktų su pasirinkta žetonų verte. 
l Laimėjimų kombinacijos ir išmokėjimai yra nustatomi pagal Laimėjimų lentelę („Paytable“). 
l Statymo būdo laimėjimas – kai sutampa simboliai bet kurioje pozicijoje ant 3 ar daugiau 

susiliečiančių būgnų (jeigu yra žaidimo logotipas, ant 2 ar daugiau susiliečiančių būgnų), pradedant 
nuo kairiausio būgno iki dešiniausio būgno. 

l Sėkmės atveju, laimėjimai išmokami nuo kairiausio būgno iki dešinio. 
l Tik ilgiausia sutampanti kombinacija per simbolį yra išmokama. 
l Daugiau statymo būdo laimėjimų yra sukuriama, kai ant tų pačių būgnų atsiranda papildomi simbolių 

atvejai, kurie sukuria ilgiausią statymo būdo laimėjimą. 
l Yra įmanoma laimėti daugiausiai 3 skirtingus simbolius tuo pačiu metu, žaidžiant pagrindiniame 

žaidime. 
l Simbolio laimėjimas žetonais yra lygus vertei, parodytai Laimėjimų lentelėje ir padaugintai iš 

statymų lygio ir skaičiui kartų, kiek tas simbolis atsirado ant kiekvieno iš būgnų. 
l Statymo būdo laimėjimas žetonais yra lygus vertei, parodytai Laimėjimų lentelėje („Paytable“) ir 

padaugintai iš statymų lygio. 
l Statymo būdo laimėjimas pinigais yra lygus laimėjimui žetonais, padaugintam iš žetonų vertės. 
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l „Atsitiktinės funkcijas“ („Random Features“) ir „Bonus funkcijas“ („Bonus Features“) yra žaidžiami 
tame pačiame statymų lygyje ir su ta pačia žetonų verte, kaip ir sukimas, kurio metu jie buvo 
aktyvuoti. 

l „Veidrodiniai pakartotiniai sukimai“ („Mirror Re-Spins“) ir „Bonus funkcijas“ („Bonus Features“) 
negali būti aktyvuoti per „Atsitiktines funkcijas“ („Random Features“). 

l Pasibaigus „Atsitiktinių funkcijų“ („Random Features“) ir „Bonus funkcijų“ („Bonus Features“) 
žaidimams, galutinis laimėjimas iš šių funkcijų yra pridedamas prie sukimo laimėjimų, kuriame jos 
buvo aktyvuotos. 

l Visi penki būgnai turi tam tikrą skaičių papildomų pozicijų, kurios per kiekvieną naują pasukimą, yra 
atsitiktine tvarka pakeičiamos vienu iš vidutinio laimėjimo simbolių, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra 
žaidimo logotipo simbolis. 

 
Pavyzdys laimėjimo kelio 1 lygyje 
l 3 vienodi Princesių („Princess“) simboliai gretimuose būgnuose nuo kairiausio suteikia 15 žetonų 

laimėjimą. Jis yra padauginamas iš 2 (dėl 2 Princesių simbolių ant 3 būgno), suteikiant galutinį 
laimėjimą 2 x 15 = 30. 

	
	
„Veidrodiniai pakartotiniai sukimai“ („Mirror Re-Spins“) 
l „Veidrodžio“ („Mirror“) simbolis gali atsirasti tik ant 3 būgno pagrindiniame žaidime, ir ant 1, 2, 3 

būgnų Papildomuose sukimuose („Free Spins“) . 
l Kai „Veidrodžio“ („Mirror“) simbolis nusileidžia ant būgno, jis transformuojasi arba į „Princesės“, 

arba į „Karalienės“ („Queen“) simbolį. 
l To paties tipo simboliai, kaip ir tie, į kuriuos transformavosi „Veidrodžio“ („Mirror“) simbolis, lieka 

toje pačioje pozicijoje ant būgnų per „Veidrodinį pakartotinį sukimą“ („Mirror Re-Spins“). 
l Daugiau Pakartotinių sukimų yra suteikiama, jeigu 1 ar daugiau simbolių, į kuriuos transformavosi 

„Veidrodžio“ („Mirror“) simbolis, vėl nusileidžia ant būgnų per „Veidrodinį pakartotinį 
sukimą“ („Mirror Re-Spins“). 

l „Atsitiktinės funkcijas“ („Random Features“) ir „Bonus funkcijas“ („Bonus Features“) negali būti 
aktyvuoti per „Veidrodinį pakartotinį sukimą“ („Mirror Re-Spins“). 

l „Veidrodiniai pakartotiniai sukimai“ („Mirror Re-Spins“) ir „Bonus funkcijas“ („Bonus Features“) 
negali būti aktyvuoti tame pačiame sukime. 

l „Veidrodiniai pakartotiniai sukimai“ („Mirror Re-Spins“) baigiasi, kai ant būgnų ne-bėra naujų 
simbolių, į kuriuos transformavosi „Veidrodžio“ („Mirror“) simbolis. 

l Laimėjimai iš „Veidrodinių pakartotinių sukimų“ („Mirror Re-Spins“) yra suskaičiuojami kiekvienos 
funkcijas pabaigoje. 

l „Veidrodinių pakartotinių sukimų“ („Mirror Re-Spins“) yra pridedami prie visų pagrindinio sukimo 
laimėjimų. 

 
„Atsitiktinės funkcijas“ („Random Features“) 
l 3 „Atsitiktinės funkcijas“ („Random Features“) yra: „Fėjos magiškas sukimas“ („Fairy Magic Spin“), 

„Fėjos staigmena“ („Fairy Surprise“) ir „Fėjos veidrodžio funkcija“ („Fairy Mirror Feature“). 
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l „Atsitiktinės funkcijas“ („Random Features“) yra atsitiktine tvarka aktyvuojamos pagrindiniame 
žaidime. 

l „Atsitiktinės funkcijas“ („Random Features“) negali būti aktyvuojamos per „Atsitiktines 
funkcijas“ („Random Features“) ir „Bonus funkcijas“ („Bonus Features“) 

l „Atsitiktinės funkcijas“ („Random Features“) negali būti aktyvuotos tuo pačiu metu kaip ir „Bonus 
funkcijas“ („Bonus Features“). 

 
„Fėjos magiškas sukimas“ („Fairy Magic Spin“) 
l Šioje „Atsitiktinėje funkcijaje“ atsitiktinis susigrupavimas vidutinio laimėjimo simbolių nuo 5 iki 7, 

išskyrus žaidimo logotipo simbolį, vienam sukimui atsiranda kaip perdengimas ant būgnų. 
l „Fėjos staigmena“ („Fairy Surprise“) 
l „Fėjos staigmenos atsitiktinė funkcija“ („Fairy Surprise“) yra aktyvuojama atsitiktine tvarka, kai 

pagrindiniame žaidime yra situacija be jokių laimėjimų. 
l Simbolis yra atsitiktine tvarka išrenkamas iš vidutinio laimėjimo simbolių, esančių ant būgnų po 

sukimo. Kiti simboliai, pradedant nuo mažo laimėjimo simbolių, virs į pasirinktą simbolį iki tol, kol 
bus pasiektas laimėjimas. 

 
„Fėjos veidrodžio funkcija“ („Fairy Mirror Feature“) 
l Šioje „Atsitiktinėje funkcijaje“, „Veidrodžio“ („Mirror“) simbolis atsitiktine tvarka yra padedamas 

viduryje 3 būgno, taip padovanodamas „Veidrodinį pakartotinį sukimą“ („Mirror Re-Spin“) (daugiau 
informacijos – Žaidimų taisyklių skiltyje „Veidrodinis pakartotinis sukimas“). 

l Kai „Veidrodžio“ („Mirror“) simbolis nusileidžia ant būgno, jis transformuojasi arba į „Princesės“, 
arba į „Karalienės“ („Queen“) simbolį. 

l To paties tipo simboliai, kaip ir tie, į kuriuos transformavosi „Veidrodžio“ („Mirror“) simbolis, lieka 
toje pačioje pozicijoje ant būgnų per „Veidrodinį pakartotinį sukimą“ („Mirror Re-Spins“). 

l Daugiau Pakartotinių sukimų yra suteikiama, jeigu 1 ar daugiau simbolių, į kuriuos transformavosi 
„Veidrodžio“ („Mirror“) simbolis, vėl nusileidžia ant būgnų per „Veidrodinį pakartotinį 
sukimą“ („Mirror Re-Spins“). 

 
„Bonus funkcijas“ („Bonus Features“) 

l 3 „Bonus“ simboliai , atsiradę ant 1, 3 ir 5 būgnų pagrindiniame žaidime, aktyvuoja vieną 
iš „Bonus funkcijų“ („Bonus Features“). 

l „Bonus funkcijas“ („Bonus Features“) taip pat gali būti aktyvuotos atsitiktine tvarka, jeigu 
pagrindiniame žaidime pasiekta situacija be laimėjimų: jeigu 2 iš „Bonus“ simbolių nusileidžia ant 1 
ir 3 būgnų, trečiasis simbolis gali būti atsitiktine tvarka padėtas ant 5 būgno. 

l Tam, kad aktyvuotų „Bonus funkcijas“ („Bonus Features“), žaidėjas turi pasirinkti vieną iš trijų 
skrynių. 

l 3 „Bonus funkcijas“ („Bonus Features“) yra: „Kasybos bonusas“ („Mining Bonus“), „Papildomi 
sukimai“ („Free Spins“), „Žetonų laimėjimas“ („Coin Win“). 

 
„Kasybos bonusas“ („Mining Bonus“) 

l Kai aktyvuojamas „Kasybos bonusas“ („Mining Bonus“) , žaidėjas su kirtikliu praskelia 1 po 
kito 9 kristalus. 

l Kiekviename kristale yra tam tikras žetonų laimėjimas. 
l Minimalus ir maksimalus žetonų laimėjimas svyruoja tarp 50 ir 500 žetonų, padaugintų iš esamo 

lošimo lygio. 
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l „Kasybos bonusas“ („Mining Bonus“) baigiasi, kai arba atveriami visi kristalai, arba, kai sulaužomas 
kirtiklis. 

l Kirtiklis gali sulūžti bet kuriuo metu po trečio skėlimo. 
l Galutinis laimėjimas yra lygus sumai visų surinktų žetonų. 
 
„Papildomi sukimai“ („Free Spins“) 
l „Papildomi sukimai“ („Free Spins“) yra aktyvuojami, kai žaidėjas yra apdovanojamas 10 Papildomų 

sukimų. 
l „Papildomi sukimai“ („Free Spins“) yra žaidžiami tame pačiame lošimo lygyje ir su ta pačia žetonų 

verte, kaip ir sukimas, kuris aktyvavo Papildomus sukimus. 
l Papildomi „Papildomi sukimai“ („Free Spins“) negali būti laimi per „Papildomus sukimus“ („Free 

Spins“). 
l Per „Papildomus sukimus“ („Free Spins“) ant 1, 2 ir 3 būgnų gali atsirasti „Veidrodžio“ („Mirror“) 

simbolis. 
l 1 ar daugiau „Veidrodžio“ („Mirror“) simbolių, atsiradusių ant būgno per „Papildomus 

sukimus“ („Free Spins“), aktyvuoja „Veidrodinį pakartotinį sukimą“ („Mirror Re-Spin“). 
l Kai „Veidrodžio“ („Mirror“) simbolis nusileidžia ant būgno, jis transformuojasi arba į „Princesės“, 

arba į „Karalienės“ („Queen“) simbolį. 
l To paties tipo simboliai, kaip ir tie, į kuriuos transformavosi „Veidrodžio“ („Mirror“) simbolis, lieka 

toje pačioje pozicijoje ant būgnų per „Veidrodinį pakartotinį sukimą“ („Mirror Re-Spins“). 
l Daugiau Pakartotinių sukimų yra suteikiama, jeigu 1 ar daugiau simbolių, į kuriuos transformavosi 

„Veidrodžio“ („Mirror“) simbolis, vėl nusileidžia ant būgnų per „Veidrodinį pakartotinį 
sukimą“ („Mirror Re-Spins“). 

l „Veidrodinis pakartotinis sukimas“ („Mirror Re-Spin“) per „Papildomus sukimus“ („Free Spins“) 
veikia taip pat, kaip jis veikia pagrindiniame žaidime (daugiau informacijos – Žaidimo taisyklių 
skiltyje „Veidrodinis pakartotinis sukimas“ („Mirror Re-Spin“). 

l Galutinis laimėjimo laukas apima visus laimėjimus, gautus per „Papildomus sukimus“ („Free Spins“), 
pridedant visus laimėjimus iš sukimo, kuriame buvo aktyvuoti „Papildomi sukimai“ („Free Spins“). 

 

„Žetonų laimėjimas“ („Coin Win“)  
l Jeigu yra laimimas „Žetonų laimėjimas“ („Coin Win“), žaidėjas yra apdovanojamas žetonų laimėjimu, 

kuris yra lygus dabartiniam statymui padaugintam iš 15. 
 
Žaidimo funkcijos 
Lentelė žemiau nurodo skirtingus mygtukus, esančius žaidime, bei paaiškina jų funkcijas. 

 

 

Spausti, norint pradėti sukimą su nustatytu 
statymo lygiu ir žetonų verte (taip pat galima 
spausti tarpo klavišą). 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo nustatymų 
meniu ir pasirinkti nustatymus. 

 
Spausti, norint užtildyti žaidimo garsus, arba 
nustatyti garsumo lygį. 

 
Spausti, norint atidaryti žaidimo taisykles. 
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Spausti į kairę arba į dešinę rodančias 
rodykles, norint peržiūrėti Laimėjimų lentelę. 

 
Spausti, norint sugrįžti į žaidimą. 

	
Spausti, norint peržiūrėti laimėjimų lentelę. 

 
Grąža žaidėjui 
Teorinė šio žaidimo grąža žaidėjui yra 96.48%. 
 
Laimėjimų lentelė 
 

	

	
 

288. Volcano turtai („Volcano riches“)  
 
„Volcano turtai“ („Volcano riches“) – tai 4 x 5 formato, 40 statymo eilių lošimo automatas. Šiame žaidime 
yra simboliai „Volcano Wild“ ir nemokamų sukimų premija. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus nemokamų 
sukimų premijos žaidimą, kai apdovanojimai skiriami ir už derinius, susidariusius nuo dešiniausiojo 
simbolio į kairę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 
(aštuoniasdešimt eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 100 
EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 1,00 
EUR: 
 

 

 
 
Simbolis „Volcano Wild“ 
Gali iškristi tik pagrindinio žaidimo 3 būgne, taip pat – nemokamų sukimų premijos 2 ir 4 būgnuose. 
Įjungia funkciją „Volcano Wild“. Pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį simbolį „Bonus“. 
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Simbolis „Wild“ 
Gali pakeisti visus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusį simbolį „Bonus“ ir simbolį „Volcano Wild“. 

 
 
Išsisklaidęs simbolis „Bonus“ 
Išsisklaidę simboliai „Bonus“ gali iškristi tik pagrindinio žaidimo 2, 3 ir 4 būgnuose. 3 išsisklaidę 
simboliai „Bonus“ suteikia 10 nemokamų sukimų. Išsisklaidę simboliai „Bonus“ negalimi, kai žaidžiamas 
nemokamų sukimų premijos žaidimas. 

 
 
Žaidimo	funkcijos 
FUNKCIJA „VOLCANO WILD“ 
Kai iškrenta simbolis „Volcano Wild“, jis sugeneruoja nuo 1 iki 5 simbolių „Wild“ ir palieka juos 
atsitiktinai išrinktose gretimose pozicijose. 
Pagrindinis žaidimas: 
Simbolis „Volcano Wild“ gali iškristi tik 3 būgne. 1 simbolis „Volcano Wild“ gali paprastai iškristi 
žaidžiant pagrindinio žaidimo sukimą. Žaidžiant „Volcano Wild“ gali iškristi iki 4 simbolių „Volcano 
Wild“. 
 

 
 
Nemokamų sukimų premija: 
Simboliai „Volcano Wild“ gali iškristi tik 2 ir 4 būgnuose. Iki 2 simbolių „Volcano Wild“ gali paprastai 
iškristi žaidžiant nemokamą sukimą. Žaidžiant „Volcano Wild“ gali iškristi iki 8 simbolių „Volcano Wild“. 
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NEMOKAMŲ SUKIMŲ PREMIJA 
3 išsisklaidę simboliai „Bonus“, iškritę bet kuriose 2, 3 ir 4 būgnų pozicijose, suteikia 10 nemokamų 
sukimų. Išmokos skiriamos ir už derinius nuo kairiausio simbolio į dešinę, ir nuo dešiniausio į kairę. 
 

 
 

289. Fėjų vartai („Fairy Gate“) 
 
„Fėjų vartai“ („Fairy Gate“) yra 3 x 5 būgnų 20 eilučių vaizdo lošimo automatas su universaliaisiais fėjų 
pakartotiniais sukimais ir nemokamais sukimais. 
Teorinis mokėjimas yra 96,66 %. 
Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo 
suma yra 100 EUR (vienas šimtas eurų). Norėdamas paleisti lošimą, žaidėjas turi pasirinkti statymo sumą 
(„Bendra statymo suma“) nuo 0,20 EUR iki 100 EUR bei spustelėti mygtuką „Sukti“. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie pasirodo mokėjimo eilutėje: 
 

 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai statymo suma lygi 1 
EUR: 
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Specialieji simboliai 
Fėjų regalijos simbolis 
Fėjų regalijos simbolis matomas tik ant papildomų būgnų per universaliuosius pakartotinius fėjų sukimus 
arba per nemokamus sukimus. 
Fėjų regalijos simbolis nurodo, kiek papildomų universaliųjų sukimų suteikiama sustojus būgnui. 

 
 
Universalusis simbolis 
Universalusis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus papildomą „Scatter“ simbolį. 

 
 
Papildomas „Scatter“ simbolis 
Trys papildomi „Scatter“ simboliai per tą patį sukimą paleidžia nemokamus sukimus. 
Papildomi „Scatter“ simboliai nesusiję su statymo eilutėmis ir gali pasirodyti tik per pagrindinį lošimą ant 
2, 3 ir 4 būgnų. 
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Lošimo funkcijos 
Universalieji pakartotiniai fėjų sukimai 
Per kiekvieną pagrindinio lošimo sukimą yra tikimybė paleisti universaliuosius pakartotinius fėjų sukimus. 
Per juos galima gauti papildomų universaliųjų simbolių. 
Jei funkcija paleidžiama, aktyvinami du papildomi būgnai, kurie išlieka aktyvūs iki tol, kol naudojama 
funkcija. 
Ant papildomų būgnų yra tik fėjų regalijų simboliai, kurie negali sudaryti statymo eilučių. 
Jei per sukimą matomas vienas arba daugiau fėjų regalijos simbolių, prie pirmų penkių būgnų pridedami 
2–5 papildomi universalieji simboliai už kiekvieną fėjų regalijos simbolį; taip pat suteikiamas vienas 
pakartotinis sukimas. 
Funkcija baigiasi, kai pasukus nematoma nė vieno fėjų regalijos simbolio. 
Per universaliuosius pakartotinius fėjų sukimus negalimi papildomi „Scatter“ simboliai. 
 

290. „Pied Piper“ („Pied Piper“) 
 
„Pied Piper“ („Pied Piper“) – tai 4 x 5 būgnų, 40 eilių lošimo automatas su „Piper“ pakartotiniais sukimais 
ir nemokamais sukimais. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 
didžiausias laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 
(aštuoniasdešimt eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 100 
EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 1 EUR: 
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Specialieji simboliai: 
Simbolis „Piper Wild“ 
Simbolis „Piper Wild“ – tai 4 x 1 formato laukinis simbolis. 
Simbolis „Piper Wild“ įjungia „Piper“ pakartotinių sukimų funkciją. 
„Piper Wild“ gali iškristi tik 3, 4 ir 5 būgnuose: tiek žaidžiant pagrindinį, tiek ir nemokamų sukimų 
žaidimus. 
Simbolis „Piper Wild“ gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį simbolį „Bonus“. 

 
 
Pelės „Wild“ simbolis 
Pelės „Wild“ simbolis gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus „Piper Wild“ bei išsisklaidžiusį simbolį 
„Bonus“. Kai žaidžiama „Piper“ pakartotinių sukimų funkcija, pelės „Wild“ simbolis juda drauge su 
„Piper Wild“. 

 
 
Išsisklaidęs simbolis „Bonus“ 
Trys išsisklaidę simboliai „Bonus“, iškritę tuo pačiu sukimu, suaktyvina nemokamus sukimus. 
Išsisklaidę simboliai „Bonus“ nesiejami su statymo eilėmis, jie gali iškristi 2, 3 ir 4 būgnuose, tik žaidžiant 
pagrindinį žaidimą. 

 
 
Žaidimo funkcijos 
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„Piper“ pakartotiniai sukimai 
Jei būgnuose iškrenta visas simbolis „Piper Wild“, suaktyvinama  „Piper“ pakartotinių sukimų funkcija. 
Jis gali būti suaktyvintas ir pagrindiniame žaidime, ir žaidžiant nemokamus sukimus. 
Su kiekvienu pakartotiniu sukimu simbolis „Piper Wild“ ir pelės „Wild“ simbolis, buvę būgnuose, 
perkeliami vienu būgnu kairėn. 
Pakartotinių sukimų funkcija tęsiama tol, kol baigus sukimą būgnuose tebėra simbolis „Piper Wild“. Kai 
simbolis „Piper Wild“ iš būgnų išstumiamas, yra galimybė, jog jis bus sugrąžintas į dešiniausią poziciją, 
taip kartu suteikdamas 5 papildomus pakartotinius sukimus. Kai žaidžiami „Piper“ pakartotiniai sukimai, 
išsisklaidžiusių simbolių „Bonus“ nebūna. 
 

 
 
PASLAPTINGASIS ĮJUNGIMAS IŠ NAUJO 
Kai žaidžiamas paskutinė „Piper“ pakartotinių sukimų funkcija, yra galimybė, kad bus suteiktas 
paslaptingasis suaktyvinimas iš naujo. 
Tokiu atveju „Piper“ vėl grįžta į žaidimą dešiniausiame būgne ir suteikiami dar 5 pakartotiniai sukimai. 
 

 
 
NEMOKAMI SUKIMAI 
Trys išsisklaidę simboliai „Bonus“, iškritę tuo pačiu sukimu, suteikia 10 nemokamų sukimų. 
Kiekvieno sukimo metu būgnuose garantuotai atsiranda 1–6 pelių „Wild“ simboliai. 
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PASLAPTINGASIS PAKARTOTINIŲ SUKIMŲ ĮJUNGIMAS 
Po nemokamo sukimo gali pasirodyti paslaptingasis simbolis „Piper Wild“, taip suteikdamas funkciją 
„Piper Respins“. 
 

 
 

291. Juokdario smūgis („Joker Strike“) 
 
„Juokdario smūgis“ („Joker Strike“) yra 3x5 būgnų, 10 eilučių vaizdo lošimo automatas su „Joker 
Strike“ funkcija ir „Hi Roller“ režimais. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra 
skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Minimali statymo suma – 
0,10 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR (šimtas eurų). Lošėjas, norėdamas 
dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10 EUR iki 100 EUR ir paspausti 
mygtuką Žaisti („Spin“). 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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ĮPRASTAS ŽAIDIMAS. Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, 
kai statymo suma 1,00 EUR: 
 

	

	
 
Kai žaidžiama „Hi Roller“ režimais, kiekvieno sukimo bendras laimėjimas rodomas lauke LAIMĖJIMAS, 
o kaupiamasis laimėjimas už visus „Hi Roller“ sukimus rodomas lauke BENDRAS LAIMĖJIMAS. 
Išmokos už simbolį yra rodomos išmokų lentelėje: 
 

	

	
 
Specialieji simboliai 
Simbolis „Wild“ 
Simbolis „Wild“ gali pakeisti bet kuriuos simbolius. 
Simboliai „Wild“ yra tik ant išorinio rato žaidžiant „Hi Roller“ režimais, kurie turi „Wild Strike“ funkciją. 
 
Žaidimo funkcijos 
„JOKER STRIKE“ FUNKCIJA 
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„Joker Strike“ funkcija inicijuojama po kiekvieno simbolių eilės laimėjimo. 
Jei išorinio rato žymeklis sustoja ant simbolio, esančio bet kurioje iš laimėjimą suaktyvinusių eilių, „Joker 
Strike“ funkcija būgnams skiria simbolių. 

 
 
Už papildomus laimėjimus žaidime pridedama nuo 6 iki 10 papildomų simbolių. 
Papildomų simbolių kiekį nulemia ilgiausios laimingos eilės, kurioje yra tas simbolis, ilgis. 
3 vienodi = 6 papildomi simboliai 
4 vienodi = 8 papildomi simboliai 
5 vienodi = 10 papildomų simbolių 
 

 
 

„Hi Roller“ 
„Hi Roller“ režimai 
Paspauskite mygtuką HI ROLLER, kad atidarytumėte „Hi Roller“ meniu. 

 
 
„Hi Roller“ meniu yra trys „Hi Roller“ režimai, kuriuos galite pasirinkti iš kiekvieno langelio. Langelyje 
rodoma kiekvieno „Hi Roller“ režimo kaina, sukimų skaičius ir aktyviosios funkcijos. Galima žaisti trimis 
skirtingais režimais, kai kiekvienas režimas susideda iš 5 sukimų. Kiekvieno režimo laukelyje rodoma, 
kokios funkcijos bus taikomos žaidžiant šiuo režimu. 
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„Hi Roller“ funkcijos 
Garantuotas „Wild“ 
Kiekvieno sukimo metu simbolis „Wild“ yra skiriamas būgnams judant pagal laikrodžio rodyklę aplink 
būgnus, kol būgnai sustos. 

	
	

„Wild Strike“ 
Išoriniam ratui skiriami du simboliai „Wild“. 
Jei žymeklis sustos ties simboliu „Wild“, „Joker Strike“ funkcija prie būgnų pridės simbolius „Wild“. 

 
 
Dvigubas šansas 
Papildomas žymeklis sukasi ant išorinio rato, padvigubindamas šansus pataikyti į „Joker Strike“ funkciją. 

 
 

292. Mayana („Mayanan“) 
 
„MAYANA“ („MAYANA“) yra 3x3 lošimo automatas, kuris pakartotinių sukimų funkcijos metu atveria 
1-3-3-3-1, 2-3-3-3-2 ir 3-3-3-3-3. Statymai už kryptis pripažįstami laimėjusiais tada, kai bet kuriuose 
gretimuose būgnuose parodomi sutampantys simboliai. Sutampantys simboliai bet kurioje padėtyje 3 ar 
daugiau gretimų būgnų yra laimingas derinys. 
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Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 100 EUR 
(aštuoniasdešimt eurų). Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) 
nuo 0,25 EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 

 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 1,00 
EUR: 
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Žaidimo funkcijos 
Pakartotinis sukimas su laimėjimu 
3 ar daugiau gretimų simbolių pradinio sukimo metu aktyvuoja pakartotinio sukimo funkciją. 
1-asis pakartotinis sukimas: 
Laimingi simboliai užrakinami, o būgno išdėstymas – 1-3-3-3-1. Jei pasirodo papildomų simbolių, kurie 
išplečia laimėjimų kryptis, simboliai užrakinami ir suteikiamas papildomas pakartotinis sukimas. Visų 
krypčių laimėjimai padauginami iš 1 k. 
2-asis pakartotinis sukimas: 
Papildomi simboliai užrakinami, o būgno išdėstymas – 2-3-3-3-2. Jei pasirodo papildomų simbolių, kurie 
išplečia laimėjimų kryptis, simboliai užrakinami ir suteikiamas papildomas pakartotinis sukimas. Visų 
krypčių laimėjimai padauginami iš 2 k. 
3-iasis ir tolesni pakartotiniai sukimai: 
Papildomi simboliai užrakinami, o būgno išdėstymas – 3-3-3-3-3. Jei pasirodo papildomų simbolių, kurie 
išplečia laimėjimų kryptis, simboliai užrakinami ir suteikiamas papildomas pakartotinis sukimas. Visų 
krypčių laimėjimai padauginami iš 3 k. Jei nebėra papildomų užrakinamų simbolių, vietoje 3 k. daugiklio 
gali būti aktyvuojamas „Mucha Mayana Multiplier“ funkcija. 
 

 
 
„MUCHA MAYANA MULTIPLIER“ 
Per paskutinį sukimą, jei būgno išdėstymas visiškai išplėstas, daugiklis gali padidėti nuo 4 iki 20 k. 
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293. Blogi banditai („Sticky bandits“) 
 
„Blogi banditai“ („Sticky bandits“) – tai 5 būgnų, 30 statymo eilių lošimo automatas. Šiame žaidime yra 
masyvieji simboliai „Wild“ ir nemokamų sukimų premija. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, 
kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Minimali statymo 
suma – 0,15 EUR (penkiolika euro centų). Maksimali statymo suma – 90 EUR (devyniasdešimt eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,15 EUR iki 90 EUR 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 1,50 
EUR: 
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Specialieji simboliai 
Masyvusis simbolis „Wild“ 
Masyvieji simboliai „Wild“ gali iškristi 2 ir 4 būgnuose. Jie uždengia gretimo būgno pozicijas (į dešinę). 
Masyvieji simboliai „Wild“ veikia ir kaip simboliai „Wild“, ir kaip simboliai „Bonus“. Jie gali pakeisti bet 
kuriuos simbolius. 
 

 
 
Simbolis „Bonus“ 
Simbolis „Bonus“ gali iškristi tik 1 būgne. 
Simbolis „Bonus“ negalimas, kai žaidžiami nemokami sukimai. 
 

 
 
NEMOKAMŲ SUKIMŲ PREMIJA 
Nemokamų sukimų premija suteikiama tada, kai bet kurioje 1 būgno vietoje iškrenta simbolis „Bonus“, o 
2 arba 4 būgne iškrenta simbolis „Wild“. Skiriami septyni nemokami sukimai. Jei premijos suteikimo 
momentu kuriose nors būgnų pozicijose buvo simboliai „Wild“, jie ten ir išlieka per visą premijos žaidimo 
trukmę. Simbolis „Bonus“ negalimas, kai žaidžiami nemokami sukimai. 
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294. Rapunzelės bokštas („Rapunzel's Tower“) 
 
„Rapunzelės bokštas“ („Rapunzel’s Tower“) yra 5 būgnų, 20 fiksuotų statymo eilučių vaizdo lošimo 
automatas. Žaidimui naudojami pakartotinių sukimų „Wilds“, kurie išlieka, kol laimite, ir nemokamų 
sukimų premija. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 
didžiausias laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 
(aštuoniasdešimt eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 100 
EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 1 EUR: 
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Specialieji simboliai: 
Šiame žaidime yra dviejų tipų „Wild“ simboliai: 
„Rapunzel Wild“ 
„Rapunzel Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus: Premijos simbolį ir pakartotinių sukimų 
„Wild“ simbolį. 

 
 
Pakartotinių sukimų „Wild“ 
Pakartotinių sukimų „Wild“ simboliai gali iškristi 2, 3 ir 4 būgnuose. 3+ pakartotinių sukimų 
„Wild“ simbolių įjungia funkciją. Pakartotinių sukimų „Wild“ simboliai išlieka ir žaidimas bus sukamas iš 
naujo, kol pasirodys laimėjimo derinys. Bet kokie papildomi pakartotinių sukimų „Wild“ simboliai, 
pasirodantys sukimo iš naujo metu, taip pat išliks, kol baigsis funkcija. Pakartotinių sukimų 
„Wild“ simbolis gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus premijos simbolį. 

 
 
Žaidimo funkcijos 
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„RESPIN WILD“ SIMBOLIAI IŠLIEKA, KOL LAIMITE 
3+ „Respin Wild“ simboliai įjungia funkciją. „Respin Wild“ simboliai išlieka savo padėtyse ir suteikia 
pakartotinį sukimą. Žaidimas bus sukamas iš naujo, kol bus suteiktas laimėjimas. „Respin Wilds“ gali 
iškristi 2, 3 ir 4 būgnuose. Pakartotinių sukimų „Wild“ simbolis pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus 
premijos simbolį. 

 
 
NEMOKAMI SUKIMAI 
3 premijos simboliai suaktyvina 10 nemokamų sukimų. Jei nemokami sukimai suaktyvinami iš naujo, 
suteikiami 8 papildomi nemokami sukimai. Premijos simboliai gali iškristi 2, 3 ir 4 būgnuose. 

 
 
„TOWER“ FUNKCIJA 
Lipkite į bokštą, kad išgelbėtumėte Rapunzelę! Kiekvieną kartą, kai ant būgnų pasirodo naujas 
pakartotinių sukimų „Wild“ simbolis gavus nemokamų sukimų premiją, jūs pakylate vienu laipteliu 
aukštyn į bokštą. 
10 žingsnis: suteikiami 2 papildomi sukimai. 
15 žingsnis: suteikiami 2 papildomi sukimai. 
20 žingsnis: suteikiami 2 papildomi sukimai. 
25 žingsnis: suteikiami 2 papildomi sukimai ir daugiklis padidėja 2 kartus. 
Daugiklis padidėja 2 kartus ir visiems likusiems sukimams. 

 
 

295. Piratų žavesys („Pirate's Charm“) 
 
„Piratų žavesys“ („Pirate’s Charm“) yra 3x5 būgnų, 243 statymo krypčių lošimo automatas. „Piratų 
žavesys“ naudojamas „Paslaptingo talismano“ simbolis, pakartotiniai sukimai ir nemokami sukimai. Visi 
laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma 
– 100 EUR (aštuoniasdešimt eurų). Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą 
(„Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 1,00 
EUR: 

 

 
 
Specialieji simboliai 
„Paslaptingo talismano“ simbolis 
Po kiekvieno sukimo visi matomi „Paslaptingo talismano“ simboliai pavirsta tuo pačiu simboliu. 
„Paslaptingo talismano“ simbolis gali pavirsti bet kuriuo simboliu, išskyrus išsisklaidžiusį simbolį 
„Bonus“. 

 
 
Išsisklaidęs simbolis „Bonus“ 
Trys išsisklaidę simboliai „Bonus“, iškritę tuo pačiu sukimu, suaktyvina nemokamus sukimus. Išsisklaidę 
simboliai „Bonus“ gali iškristi tik pagrindinio žaidimo 2, 3 ir 4 būgnuose. 
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Žaidimo funkcijos 
„Paslaptingo talismano“ pakartotiniai sukimai 
Jei žaidžiant pagrindinį žaidimą „Paslaptingo talismano“ simboliai iškrenta ant 1, 2 ir 3 būgnų, įjungiama 
„Paslaptingo talismano“ pakartotinių sukimų funkcija. Visi „Paslaptingo talismano“ simboliai užrakinami 
ir yra skiriamas pakartotinis sukimas. Jeigu pakartotinio sukimo metu iškrenta vienas ar daugiau 
„Paslaptingo talismano“ simbolių, jie yra užrakinami ir yra skiriamas papildomas pakartotinis sukimas. 
Kai žaidžiami pakartotiniai sukimai, išsisklaidžiusių simbolių „Bonus“ nebūna. 

 
 
Paslaptingas sukimas 
Žaidžiant bet kurį pagrindinio žaidimo sukimą yra galimybė, kad bus įjungtas paslaptingas sukimas. 
Paslaptingo sukimo metu ant būgnų būna daugiau „Paslaptingo talismano“ simbolių, kurie padidina 
tikimybę įjungti pakartotinio sukimo funkciją. 

 
 
Audringi nemokami sukimai 
Trys išsisklaidę simboliai „Bonus“, iškritę tuo pačiu sukimu, suaktyvina 10 nemokamų sukimų. 
Nemokamų sukimų metu bet kokie iškritę „Paslaptingo talismano“ simboliai būna užrakinti visą laiką, kol 
trunka nemokami sukimai. 

 
 
Du papildomi nemokami sukimai yra skiriami už kiekvieną būgną, kuris visas yra užpildytas „Paslaptingo 
talismano“ simboliais. Gali būti skiriama ne daugiau kaip 10 papildomų nemokamų sukimų. Nemokamų 
sukimų funkcija žaidžiama tol, kol nemokamų sukimų nebelieka. Ši funkcija negali būti įjungta iš naujo. 
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296. Šiaurinis dangus („Northern Sky“) 
 
„Šiaurinis dangus“ („Northern Sky“) – tai 3 x 5 būgnų, 9 eilių lošimo automatas su pakartotiniais sukimais 
ir nemokamais sukimais. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 
didžiausias laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR (šimtas 
eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10 EUR iki 100 
EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 1 EUR: 
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Žaidimo funkcijos 
Pakartotinio sukimo funkcija 
Visi laimingi deriniai suaktyvina pakartotinio sukimo funkcija. Už visus laimingus derinius skiriamos 
išmokos, tada jie užfiksuojami. Nelaimėję simboliai pašalinami ir pakeičiami naujais simboliais. 
Nauji simboliai, kurie prisideda prie laimingos statymo eilės, užfiksuojami, tada žaidžiamas naujas 
žaidimas – sukama iš naujo. Pakartotiniai sukimai kartojami tol, kol laimingi deriniai nebesusidaro. Tada 
sužaidžiamas paskutinis kartas ir funkcija užbaigiama. Išsisklaidęs simbolis „Bonus“ papildomų sukimų 
nesuaktyvina. 

 
 

Nemokamų sukimų premija 
Kai per vieną žaidimo sukimą surenkami trys išsisklaidę simboliai „Bonus“, laimima 10 nemokamų 
sukimų. 
Surinktų išsisklaidžiusių simbolių „Bonus“ kiekis rodomas matuoklyje „BONUS“. 
Žaidžiant nemokamus sukimus iškrenta tik dideles išmokas suteikiantys gyvūnų simboliai. Nemokamų 
sukimų premija tęsiama tol, kol nemokamų sukimų nebelieka. Šis premija negali būti įjungta iš naujo. 

 
 

297. Didelis blogas vilkas („Big bad wolf“) 
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„Didelis blogas vilkas“ („Big Bad wolf“) – 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 
derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 
didžiausias laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 125 EUR 
(šimtas dvidešimt penki eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti galutinę statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 EUR iki 
125 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Statymo suma („Bet per line“) yra lygi galutinio statymo 
sumai („Total bet“) padalintai iš lošimo linijų skaičiaus („Bet lines“) ir yra naudojama apskaičiuojant 
laimėjimą. Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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„Swooping reels“ funkcija. Išsukus bet kurį laimingą derinį, atsitiktine tvarka iš būgnų pašalinami keli 
laimingą derinį sudarę simboliai, o į jų vietas sukrenta virš jų buvę simboliai. Funkcija baigiasi, kai 
simboliai nebesudaro laimingo derinio. 
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„Swooping reels“ funkcijos metu, išsukus bet kuriuos du laiminčius derinius iš eilės, simbolis  virsta 

simboliu „Wild“. Išsukus keturis laimingus derinius iš eilės, simbolis  taip pat virsta simboliu 

„Wild“. Išsukus šešis laimingus derinius iš eilės, simbolis  taip pat virsta simboliu „Wild“. 
 

298. Aukšti septynetai („Sevens High“) 
 
„Aukšti septynetai“ („Sevens High“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 
didžiausias laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 100 EUR 
(šimtas eurų). Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 
1 EUR: 
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Išsukus bet kurį laimintį derinį, lošėjui suteikiamas papildomas sukimas („Sevens High Respin“). 
Papildomi sukimai baigiasi, kai nebeišsukamas laimintis derinys. 
Išsukus bet kuriuos du laiminčius derinius iš eilės, simboliai „Mėlynas 7“ virsta simboliais „Wild“, 
galinčiais pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus simbolį „Bonus Scatter“. Išsukus keturis laimingus derinius iš 
eilės, simboliai „Žalias 7“ taip pat virsta simboliais „Wild“. Išsukus šešis laimingus derinius iš eilės, 
„Raudonas 7“ taip pat virsta simboliu „Wild“. Septynetai išlieka simboliais „Wild“ tol, kol nebeišsukamas 
laimingas derinys. 
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299. Auksaplaukė ir laukiniai meškinai („Goldilocks and the Wild Bears“)  

 
„Auksaplaukė ir laukiniai meškinai“ („Goldilocks and the Wild Bears“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio 
tikslas yra išsukti laimintį derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš 
kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 100 EUR 
(šimtas eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 EUR iki 100 
EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje 
linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 
1 EUR: 
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300. Spinionai („Spinions“) 
 
„Spinionai“ („Spinions“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Visi 
laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR (šimtas 
eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10 EUR iki 100 
EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje 
linijoje („Payline“): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 
1 EUR: 
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301. Pašėlęs persekiojimas („The Wild Chase“) 
 
„Pašėlęs persekiojimas“ („The Wild Chase“) - 5 būgnų, 25 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 
derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 
didžiausias laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 125 EUR 
(šimtas dvidešimt penki eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 EUR iki 125 
EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje 
linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 
1 EUR: 
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Išsukus bet kurį laimintį derinį, suteikiamas vienas papildomas sukimas, kurio metu, laimintį derinį sudarę 
simboliai išlieka savo vietose. Papildomi sukimai baigiasi, kai nebesusidaro naujų laiminčių derinių. 
 

302. Džinės prisilietimas („Genie’s Touch“) 
 
„Džinės prisilietimas“ („Genie’s Touch“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 
derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 
didžiausias laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR (šimtas 
eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 100 
EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje 
linijoje („Payline“): 

 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 
1 EUR: 
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Premijinis lošimas („Genie‘s Touch Feature“). Lošimo būgnuose atsiradus trims arba daugiau simbolių 
„Magiška lempa“, lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame, atsitiktine tvarka parenkama po vieną 
simbolį, esantį šalia kiekvieno simbolio „Magiška lempa“. Vienu iš parinktų simbolių taps likusieji 
parinkti simboliai, įskaitant ir simbolius „Magiška lempa“, padedant lošėjui sudaryti laiminčius derinius. 
 

303. Šviečiantis („Illuminous“) 
 
„Šviečiantis“ („Illuminous“) - 5 būgnų, 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Visi 
laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,40 EUR (keturiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 80 EUR 
(aštuoniasdešimt eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti galutinę statymo sumą („Total bet“) nuo 0,40 EUR iki 
80 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje 
linijoje („Payline“): 

 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 
2 EUR: 
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304. „Hot Sync“ („Hot Sync“) 
 
„Hot Sync“– 3 eilių, 5 būgnų ir 20 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Visi laimėjimai 
yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas 
eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR (šimtas 
eurų). 
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Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 100 
EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje 
linijoje („Payline“): 

 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 
1 EUR: 
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305. Antras smūgis („Second Strike“) 
 
„Antras smūgis“ („Second Strike“) - 5 būgnų, 10 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 
didžiausias laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR (šimtas 
eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti galutinę statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10 EUR iki 
100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje 
linijoje („Payline“): 

 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 
1 EUR: 
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Išsukus bet kurį laimintį derinį, aplink lošimo būgnus pradeda suktis rodyklė, kuriai sustojus ties bet 
kuriuo laimintį derinį sudariusiu simboliu, lošimo būgnuose atsiranda papildomi tokie patys simboliai, 
padedantys sudaryti daugiau laiminčių derinių. 
 

306. Aštriadantis („Razortooth“) 
 
„Aštriadantis“ („Razortooth“) - 5 būgnų, 243 variantų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį simbolių 
derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 
didžiausias laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma 100 EUR 
(šimtas eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 EUR iki 100 
EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). 
Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 1 EUR: 
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307. Sakuros laimė („Sakura Fortune“) 
 
„Sakuros laimė“ („Sakura Fortune“) – 4 eilių, 5 būgnų ir 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 
derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 
didžiausias laimėjimas eilutėje. 
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Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 80 EUR 
(aštuoniasdešimt eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 80 EUR 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje 
(„Payline“): 

 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 2 EUR: 
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308. Elfo kalvos („Leprechaun Hills“) 
 

„Elfo kalvos“ („Leprechaun Hills“) – 4 eilių, 5 būgnų ir 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 
derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 
didžiausias laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,24 EUR (dvidešimt keturi euro centai). Maksimali statymo suma – 80 EUR 
(aštuoniasdešimt eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,24 EUR iki 80 EUR 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje 
(„Payline“): 
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 2 EUR: 
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Surinkus bet kurį laimintį derinį iš 5 pirmųjų simbolių, paminėtų laimėjimų lentelėje, suteikiamas vienas 
papildomas sukimas. 
 

309. Lobių sala („Treasure Island“) 
 
„Lobių sala („Treasure Island“) - 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Visi 
laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR 
(šimtas eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,50 EUR iki 100 
EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje 
linijoje („Payline“): 
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 
1 EUR: 
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Premijinis lošimas („Bonus Game“). Lošimo būgnuose atsiradus trims simboliams „Bonus Scatter“, 
lošėjui atsiveria premijinis lošimas, kuriame lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų išsuktų „Bonus 
Scatter“ simbolių ir gali laimėti vieną iš šių laimėjimų: 1) piniginis laimėjimas; 2) Lobių medžioklės 
premijinis lošimas, kurio metu lošėjas gali pasirinkti dvi „X“ ženklu pažymėtas žemėlapio vietas, 
laimėjimams rasti; 3) papildomi sukimai, kurių skaičius parenkamas atsitiktine tvarka. Prieš prasidedant 
papildomiems sukimams, lošėjas pasirenka atsiradusias salas, kurios gali slėpti tokius laimėjimus: a) dar 
daugiau papildomų sukimų; b) piniginiai laimėjimai; c) papildomos funkcijos, naudojamos papildomuose 
sukimuose. 
 
 
 
 
 
 
 
Papildomų sukimų laimėjimai, kai statymo suma 1 EUR: 
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310. Lemtingi laimėjimai („Wins of Fortune“) 
 
„Lemtingi laimėjimai“ („Wins of Fortune“) – 5 eilių, 5 būgnų ir 76-259 variantų lošimas, kurio tikslas yra 
išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 
didžiausias laimėjimas eilutėje. Simboliai turi būti išsidėstę paeiliui, liesdami vienas kitą, kaip parodyta 
žemiau: 

 
 
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR (šimtas 
eurų). Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 
100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
Lošimo variantai: 
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 
1 EUR: 
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Išsukus bet kurį laimintį derinį, laimimas vienas papildomas sukimas. Su kiekvienu papildomu sukimu, 
lošimų variantų skaičius didėja. Papildomi sukimai tęsiasi tol, kol nebeišsukamas laimintis derinys. Super 
papildomas sukimas aktyvuojasi po keturių papildomų sukimų. Jo metu visi laimingą derinį sudarę 
simboliai išlieka savo vietose. Super papildomi sukimai baigiasi kai nebeišsukamas laimintis derinys. 
 

311. Drakono šventykla („Dragon Shrine“) 



	

	

	

754	

 
„Drakono šventykla“ („Dragon Shrine“) - 5 būgnų, 40 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 
derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus 
papildomus sukimus, kuriuose laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 80 EUR 
(aštuoniasdešimt eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 80 EUR 
ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje 
(„Payline“): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 
2 EUR: 
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Išsukus simbolius „Drakonas“ („Dragon“) taip, kad jie apimtų visą pirmąjį būgną, lošėjas laimi 3 
papildomus sukimus, kurių metu visi simboliai „Drakonas“ (Dragon“) ir „Wild“ išlieka savo vietose. 
 

312. Fenikso saulė („Phoenix Sun“) 
 
„Fenikso saulė“ („Phoenix Sun“) – 3 eilių, 5 būgnų ir 243 variantų (pagrindiniame lošimo etape) lošimas, 
kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami 
iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. Simboliai turi būti išsidėstę paeiliui, 
liesdami vienas kitą, kaip parodyta žemiau: 
 

 
 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 100 EUR 
(šimtas eurų). Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,25 
EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos 
(„Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 1 EUR: 
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313. Krištolinė karalienė („Crystal Queen“) 
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„Krištolinė karalienė“ („Crystal Queen“) - 5 būgnų, 20-56 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 
derinį. Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus 
papildomus sukimus, kuriuose laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR (šimtas 
eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,10 EUR iki 100 
EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje 
linijoje („Payline“): 

 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 
1 EUR: 
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Išsukus bet kurį laimintį derinį, šį derinį sudarę simboliai pašalinami, o į jų vietas sukrenta simboliai, buvę 
virš jų. Ši funkcija tęsiasi tol, kol nebesusidaro laiminčių derinių. Po pirmojo simbolių pašalinimo ir naujų 
simbolių sukritimo į jų vietas, susidarius naujam laimingam deriniui, laimėjimas dauginamas iš 2; po 
antrojo, laimėjimas dauginamas iš 3; po trečiojo, laimėjimas dauginamas iš 5. 
 

314. Galingasis Artūras („Mighty Arthur“) 
 
„Galingasis Artūras“ yra 3x5, 20 statymo eilučių vaizdo lošimas. Lošimas turi atsitiktinio išdėstymo, 
išsiplečiančių nekontroliuojamų simbolių ir nemokamų sukimų premijos funkcijas. Visi laimėjimai yra 
išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas 
eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR (šimtas 
eurų). 
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Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Total bet“) nuo 0,20 EUR iki 100 
EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje 
linijoje („Payline“): 

 
 
Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo suma 1 EUR: 
 

 

 
 
Specialieji simboliai: 
Laukinis Artūro simbolis 
3x1 laukinis simbolis. Tik 3 būgne tiek bazinio lošimo metu, tiek nemokamų sukimų metu. Išsiplečia į 
gretimus būgnus, padarydamas juos nekontroliuojamais. 
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Laukinis Merlino simbolis 
3x1 laukinis simbolis. Pasirodo 1, 2, 3, 4 ir 5 būgnuose tiek bazinio lošimo, tiek nemokamų sukimų metu. 
Sugeneruoja 2–6 papildomus nekontroliuojamus simbolius, išdėstytus būgnuose atsitiktine seka. Pakeičia 
visus simbolius, išskyrus: premijos simbolį. 
 

 
 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus: premijos simbolį, nekontroliuojamą Artūro simbolį ir 
laukinį Merlino simbolį. 

 
 
Premijos simbolis 
Premijos simbolis pasirodo tik 1, 3 ir 5 būgnuose. Premijos simbolis negalimas nemokamų sukimų metu. 

 
 
Žaidimo funkcijos 
PASLAPTINGASIS BAKSTELĖJIMAS 
Pagrindinis žaidimas 
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Bet kuriuo metu būgnuose sustojus Merlino pakaitiniam ar Artūro pakaitiniam simboliui, yra galimybė, 
kad sustos visa eilė. 
Nemokamų sukimų premija 
Bet kuriuo metu būgnuose sustojus Merlino pakaitiniam ar Artūro pakaitiniam simboliui, visuomet sustos 
visa eilė. 
 
NEMOKAMŲ SUKIMŲ PREMIJA 
Nemokamų sukimų funkcija suaktyvinama bet kurioje 1, 3 ir 5 būgnų padėtyje iškritus trims premijos 
simboliams. Suaktyvinta nemokamų sukimų funkcija suteikia 10 nemokamų sukimų. Nemokami lošimai 
yra žaidžiami esant tam pačiam eilutės statymui ir tam pačiam eilučių skaičiui kaip ir lošimo, kurio metu 
jie buvo suaktyvinti. Premijos simbolis negalimas nemokamų sukimų metu. 
 

 
 

315. Rango aukso puodas („Jackpot Rango“) 
 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 125 EUR (vienas šimtas 
dvidešimt penki eurai). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas  Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 25 (fiksuot.) 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 1–10 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Taip (nekontroliuojamas) 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip (sklaidos) 

Momentinis laimėjimas  Ne 

Grąža žaidėjui 
Mažiau nei didžiausias statymas: 91,84% 

Didžiausias statymas: 91,99% 
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Tipas  Automatas 

Prizinis fondas 50 000 monetų 

 
Jei tam tikrą laikotarpį  neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS eurais, taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
„Flash“ versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Spustelėkite , tada MONETOS VERTĖS sąraše pasirinkite monetos vertę, o EILĖS STATYMO sąraše – 
pageidaujamą už eilę statomų monetų skaičių. Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS 
STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
 

Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, parodoma laimėta suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį, 
padauginta iš eilutės daugiklio. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės ir jų skaičiaus pasirinkimo skydelis, tada braukite 
aukštyn arba žemyn, kad MONETOS VERTĖS sąraše pasirinktumėte monetos vertę, o EILĖS STATYMO 
sąraše – statomų monetų skaičių.  

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
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Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, parodoma laimėta suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį 
derinį, padauginta iš eilutės daugiklio. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir „Prizinis fondas“ simbolius; jis nesuteikia 
nemokamų sukimų, jei jis pakeičia „Rango“ simbolį. 
„Rango“ nemokami sukimai 
Du arba trys „Rango“ simboliai pirmajame būgne (nepakeisti nekontroliuojamu simboliu) suaktyvina 2 
„Rango“ nemokamus sukimus, kurių metu pirmasis būgnas yra užrakintas, o visi „Rango“ ir laukiniai simboliai 
yra kituose būgnuose. Tai reiškia, kad pirmasis būgnas nesisuks, visi kiti „Rango“ ir laukiniai simboliai liks 
savo vietoje kitus 2 sukimus, taip pat papildomi „Rango“ ir laukiniai simboliai, kurie galėjo pasirodyti pirmojo 
sukimo metu. 
2 „Rango“ nemokamų sukimų metu laukiniai simboliai nepadaugina laimėjimo eilučių (kaip įprastų sukimų 
metu). Be to, „Rango“ nemokamų sukimų metu 2 „Rango“ simboliai pirmajame būgne nesuaktyvina daugiau 
nemokamų sukimų. 
„Rango“ nemokami sukimai gali būti suaktyvinti įprastų nemokamų sukimų metu: šiuo atveju iš karto 
suteikiami 2 „Super free“ sukimai (nekontroliuojami simboliai ir „Rango“ simboliai tuo metu turi būti 
užrakinti) ir tik po tęsiami įprasti nemokami sukimai. 

 
Išsisklaidęs simbolis 
Bet kurioje ekrano vietoje pasirodę trys arba daugiau sklaidos simbolių suaktyvina 10 papildomų įprastų 
nemokamų sukimų, kai: 
l 1 laukinis simbolis laimėjimo eilutėje 2 kartus padidina laimėjimo eilutę 
l 2 laukiniai simboliai laimėjimo eilutėje 4 kartus padidina laimėjimo eilutę 
l 3 laukiniai simboliai laimėjimo eilutėje 8 kartus padidina laimėjimo eilutę 
Tai netaikoma „Rango“ nemokamiems sukimams. 
Pastaba. Nemokamų sukimų metu keisti monetos vertės jums neleidžiama. 
Sukimo metu gali būti suteikta iki 12 nemokamų sukimų (10 įprastų nemokamų sukimų ir 2 
„Rango“ nemokamus sukimus). 
„Rango“ nemokami sukimai gali būti suteikti įprastų nemokamų sukimų metu, o įprasti nemokami sukimai gali 
būti suteikti „Rango“ nemokamų sukimų metu. „Rango“ nemokami sukimai visuomet užbaigiami pirmiausia, 
tuomet atliekami nemokami sukimai. 
1 pavyzdys: įprastų nemokamų sukimų metu 4-asis sukimas suaktyvina „Rango“ nemokamus sukimus. Kiti du 
sukimai yra „Rango“ nemokami sukimai, tuomet atliekami 6 likę įprasti nemokami sukimai. 
2 pavyzdys: „Rango“ nemokamų sukimų metu 1-asis sukimas suaktyvina 10 įprastų nemokamų sukimų. Kitas 
sukimas yra „Rango“ nemokamas sukimas, tuomet atliekama 10 likusių nemokamų sukimų. 
Pastaba. „Rango“ nemokamų sukimų ir įprastų nemokamų sukimų, kurie gali būti suteikiami bet kokio tipo 
nemokamų sukimų metu, sumos limitas netaikomas. 
 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma:  

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
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suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus  

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe spustelėsite 
mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti padidinto greičio 
funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią žaidimo 

pagrindinio ekrano vietą arba . 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį mygtuką 
dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, 
efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų skydelyje 
parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį IŠJ. (jei 
garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų žaidimų 
istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma:  

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas 
arba atitinkamus prizus  

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 
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Jei NUSTATYMŲ lange greta parametro kairiarankių režimas esantį jungiklį nustatysite į padėtį 
ĮJ., bus įjungtas kairiarankių režimas (kairiosios ekrano pusės mygtukai bus rodomi dešinėje, o 
mygtukai iš dešinės bus atitinkamai perkelti į kairę). Jei norite grįžti į numatytąjį dešiniarankių 
režimą, nustatykite jungiklį į padėtį IŠJ. 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija 
– žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį 
žaidimo garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ 
langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Bakstelėjus šį mygtuką nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, 
grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
316. Rango aukso puodas („Jackpot Rango“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 125 EUR (vienas šimtas 
dvidešimt penki eurai). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas  Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 25 (fiksuot.) 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 1–10 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Taip (nekontroliuojamas) 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip (sklaidos) 
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Tipas  Automatas 

Momentinis laimėjimas  Ne 

Grąža žaidėjui 
Mažiau nei didžiausias statymas: 95,12% 

Didžiausias statymas: 95,27% 

Prizinis fondas 50 000 monetų 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
„Flash“ versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Spustelėkite , tada MONETOS VERTĖS sąraše pasirinkite monetos vertę, o EILĖS STATYMO sąraše – 
pageidaujamą už eilę statomų monetų skaičių. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, parodoma laimėta suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį, 
padauginta iš eilutės daugiklio. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės ir jų skaičiaus pasirinkimo skydelis, tada braukite 
aukštyn arba žemyn, kad MONETOS VERTĖS sąraše pasirinktumėte monetos vertę, o EILĖS STATYMO 
sąraše – statomų monetų skaičių.  

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 
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Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, parodoma laimėta suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį 
derinį, padauginta iš eilutės daugiklio. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir „Prizinis fondas“ simbolius; jis nesuteikia 
nemokamų sukimų, jei jis pakeičia „Rango“ simbolį. 
 
„Rango“ nemokami sukimai 
Du arba trys „Rango“ simboliai pirmajame būgne (nepakeisti nekontroliuojamu simboliu) suaktyvina 2 
„Rango“ nemokamus sukimus, kurių metu pirmasis būgnas yra užrakintas, o visi „Rango“ ir laukiniai simboliai 
yra kituose būgnuose. Tai reiškia, kad pirmasis būgnas nesisuks, visi kiti „Rango“ ir laukiniai simboliai liks 
savo vietoje kitus 2 sukimus, taip pat papildomi „Rango“ ir laukiniai simboliai, kurie galėjo pasirodyti pirmojo 
sukimo metu. 
2 „Rango“ nemokamų sukimų metu laukiniai simboliai nepadaugina laimėjimo eilučių (kaip įprastų sukimų 
metu). Be to, „Rango“ nemokamų sukimų metu 2 „Rango“ simboliai pirmajame būgne nesuaktyvina daugiau 
nemokamų sukimų. 
„Rango“ nemokami sukimai gali būti suaktyvinti įprastų nemokamų sukimų metu: šiuo atveju iš karto 
suteikiami 2 „Super free“ sukimai (laukiniai simboliai ir „Rango“ simboliai tuo metu turi būti užrakinti) ir tik 
po tęsiami įprasti nemokami sukimai. 
 
Išsisklaidęs simbolis 
Bet kurioje ekrano vietoje pasirodę trys arba daugiau sklaidos simbolių suaktyvina 10 papildomų įprastų 
nemokamų sukimų, kai: 
o 1 laukinis simbolis laimėjimo eilutėje 2 kartus padidina laimėjimo eilutę 
o 2 laukiniai simboliai laimėjimo eilutėje 4 kartus padidina laimėjimo eilutę 
o 3 laukiniai simboliai laimėjimo eilutėje 8 kartus padidina laimėjimo eilutę 
Tai netaikoma „Rango“ nemokamiems sukimams. 
Pastaba. Nemokamų sukimų metu keisti monetos vertės jums neleidžiama. 
Sukimo metu gali būti suteikta iki 12 nemokamų sukimų (10 įprastų nemokamų sukimų ir 2 
„Rango“ nemokamus sukimus). 
„Rango“ nemokami sukimai gali būti suteikti įprastų nemokamų sukimų metu, o įprasti nemokami sukimai gali 
būti suteikti „Rango“ nemokamų sukimų metu. „Rango“ nemokami sukimai visuomet užbaigiami pirmiausia, 
tuomet atliekami nemokami sukimai. 
1 pavyzdys: įprastų nemokamų sukimų metu 4-asis sukimas suaktyvina „Rango“ nemokamus sukimus. Kiti du 
sukimai yra „Rango“ nemokami sukimai, tuomet atliekami 6 likę įprasti nemokami sukimai. 
2 pavyzdys: „Rango“ nemokamų sukimų metu 1-asis sukimas suaktyvina 10 įprastų nemokamų sukimų. Kitas 
sukimas yra „Rango“ nemokamas sukimas, tuomet atliekama 10 likusių nemokamų sukimų. 
Pastaba. „Rango“ nemokamų sukimų ir įprastų nemokamų sukimų, kurie gali būti suteikiami bet kokio tipo 
nemokamų sukimų metu, sumos limitas netaikomas. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
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Yra tokie mygtukai:  

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma:  

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus  

� informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas 
nustatymų skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba 
išjungti padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias 
žaidimo taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma:  

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

• informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas 
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išmokas arba atitinkamus prizus  

• lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Jei NUSTATYMŲ lange greta parametro kairiarankių režimas esantį jungiklį nustatysite į padėtį 
ĮJ., bus įjungtas kairiarankių režimas (kairiosios ekrano pusės mygtukai bus rodomi dešinėje, o 
mygtukai iš dešinės bus atitinkamai perkelti į kairę). Ši funkcija veikia tik gulsčiuoju ekrano 
režimu; jei norite grįžti į numatytąjį dešiniarankių režimą, nustatykite jungiklį į padėtį IŠJ. 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija 
– žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį 
žaidimo garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ 
langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Bakstelėjus šį mygtuką nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, 
grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
317. Super greitas karštas karštas („Super Fast Hot Hot“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 125 EUR (vienas šimtas 
dvidešimt penki eurai) 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas  Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 25 (fiksuot.) 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 1–10 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 
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Tipas  Automatas 

Daugiklių simboliai Taip (nekontroliuojamas) 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip (sklaidos) 

Momentinis laimėjimas  Ne 

Grąža žaidėjui 
Mažiau nei didžiausias statymas: 91,84% 

Didžiausias statymas: 91,99% 

Prizinis fondas 50 000 monetų 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
„Flash“ versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Spustelėkite , tada MONETOS VERTĖS sąraše pasirinkite monetos vertę, o EILĖS STATYMO sąraše – 
pageidaujamą už eilę statomų monetų skaičių. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  
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Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės ir jų skaičiaus pasirinkimo skydelis, tada braukite 
aukštyn arba žemyn, kad MONETOS VERTĖS sąraše pasirinktumėte monetos vertę, o EILĖS STATYMO 
sąraše – statomų monetų skaičių.  

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir „Jackpot“ simbolius; jis nesuteikia nemokamų 
sukimų, jei jis pakeičia „Diamond“ simbolį. 

 
„Super free“ sukimai 
Du arba trys „Diamond“ simboliai pirmajame būgne (nepakeisti nekontroliuojamu simboliu) suaktyvina 2 
nemokamus sukimus, kurių metu pirmasis būgnas yra užrakintas, o visi „Diamond“ ir laukiniai simboliai yra 
kituose būgnuose. Tai reiškia, kad pirmasis būgnas nesisuks, visi kiti „Diamond“ ir laukiniai simboliai liks savo 
vietoje kitus 2 sukimus, taip pat papildomi „Diamond“ ir laukiniai simboliai, kurie galėjo pasirodyti pirmojo 
sukimo metu. 
2 „Super free“ sukimų metu laukiniai simboliai nepadaugina laimėjimo eilučių (kaip įprastų sukimų metu). Be 
to, „Super free“ sukimų metu 2 „Diamond“ simboliai pirmajame būgne nesuaktyvina daugiau nemokamų 
sukimų. 
„Super free“ sukimai gali būti suaktyvinti įprastu nemokamų sukimų metu: šiuo atveju iš karto suteikiami 2 
„Super free“ sukimai (laukiniai simboliai ir „Diamond“ simboliai tuo metu turi būti užrakinti) ir tik po tęsiami 
įprasti nemokami sukimai. 

 
Išsisklaidęs simbolis 
Bet kurioje ekrano vietoje pasirodę trys arba daugiau sklaidos simbolių suaktyvina 10 papildomų įprastų 
nemokamų sukimų, kai: 
• 1 laukinis simbolis laimėjimo eilutėje 2 kartus padidina laimėjimo eilutę 
• 2 laukiniai simboliai laimėjimo eilutėje 4 kartus padidina laimėjimo eilutę 
• 3 laukiniai simboliai laimėjimo eilutėje 8 kartus padidina laimėjimo eilutę 
Tai netaikoma „Super free“ sukimams. 
Pastaba. Nemokamų sukimų metu keisti monetos vertės jums neleidžiama. 
Sukimo metu gali būti suteikta iki 12 nemokamų sukimų (10 įprastų nemokamų sukimų ir 2 „Super 
free“ sukimus). 
„Super free“ sukimai gali būti suteikti įprastų nemokamų sukimų metu, o įprasti nemokami sukimai gali būti 
suteikti „Super free“ sukimų metu. „Super free“ sukimai visuomet užbaigiami pirmiausia, tuomet atliekami 
nemokami sukimai. 
1 pavyzdys: įprastų nemokamų sukimų metu 4-asis sukimas suaktyvina „Super free“ sukimus. Kiti du sukimai 
yra „Super free“ sukimai, tuomet atliekami 6 likę įprasti nemokami sukimai. 
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2 pavyzdys: „Super free“ sukimų metu 1-asis sukimas suaktyvina 10 įprastų nemokamų sukimų. Kitas sukimas 
yra „Super free“ sukimas, tuomet atliekama 10 likusių nemokamų sukimų. 
Pastaba. „Super free“ sukimų ir įprastų nemokamų sukimų, kurie gali būti suteikiami bet kokio tipo 
nemokamų sukimų metu, sumos limitas netaikomas. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma:  

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus  

� informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas 
nustatymų skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba 
išjungti padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias 
žaidimo taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai:  



	

	

	

776	

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma:  

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas 
arba atitinkamus prizus  

� informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Jei NUSTATYMŲ lange greta parametro kairiarankių režimas esantį jungiklį nustatysite į padėtį 
ĮJ., bus įjungtas kairiarankių režimas (kairiosios ekrano pusės mygtukai bus rodomi dešinėje, o 
mygtukai iš dešinės bus atitinkamai perkelti į kairę). Ši funkcija veikia tik gulsčiuoju ekrano 
režimu; jei norite grįžti į numatytąjį dešiniarankių režimą, nustatykite jungiklį į padėtį IŠJ. 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija 
– žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį 
žaidimo garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ 
langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Jei šis mygtukas bakstelėjamas nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų 
lentelėje, grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
318. Super greitas karštas karštas („Super Fast Hot Hot“)  

Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 125 EUR (vienas šimtas 
dvidešimt penki eurai) 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas  Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 
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Tipas  Automatas 

Laimėjimo eilių skaičius 25 (fiksuot.) 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 1–10 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Taip (nekontroliuojamas) 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip (sklaidos) 

Momentinis laimėjimas  Ne 

Grąža žaidėjui 
Mažiau nei didžiausias statymas: 95,12% 

Didžiausias statymas: 95,27% 

Prizinis fondas 50 000 monetų 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
„Flash“ versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Spustelėkite , tada MONETOS VERTĖS sąraše pasirinkite monetos vertę, o EILĖS STATYMO sąraše – 
pageidaujamą už eilę statomų monetų skaičių. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
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Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės ir jų skaičiaus pasirinkimo skydelis, tada braukite 
aukštyn arba žemyn, kad MONETOS VERTĖS sąraše pasirinktumėte monetos vertę, o EILĖS STATYMO 

sąraše – statomų monetų skaičių. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir „Jackpot“ simbolius; jis nesuteikia nemokamų 
sukimų, jei jis pakeičia „Diamond“ simbolį. 

 
„Super free“ sukimai 
Du arba trys „Diamond“ simboliai pirmajame būgne (nepakeisti nekontroliuojamu simboliu) suaktyvina 2 
nemokamus sukimus, kurių metu pirmasis būgnas yra užrakintas, o visi „Diamond“ ir laukiniai simboliai yra 
kituose būgnuose. Tai reiškia, kad pirmasis būgnas nesisuks, visi kiti „Diamond“ ir laukiniai simboliai liks savo 
vietoje kitus 2 sukimus, taip pat papildomi „Diamond“ ir laukiniai simboliai, kurie galėjo pasirodyti pirmojo 
sukimo metu. 
2 „Super free“ sukimų metu laukiniai simboliai nepadaugina laimėjimo eilučių (kaip įprastų sukimų metu). Be 
to, „Super free“ sukimų metu 2 „Diamond“ simboliai pirmajame būgne nesuaktyvina daugiau nemokamų 
sukimų. 
„Super free“ sukimai gali būti suaktyvinti įprastu nemokamų sukimų metu: šiuo atveju iš karto suteikiami 2 
„Super free“ sukimai (laukiniai simboliai ir „Diamond“ simboliai tuo metu turi būti užrakinti) ir tik po tęsiami 
įprasti nemokami sukimai. 

 
Išsisklaidęs simbolis 
Bet kurioje ekrano vietoje pasirodę trys arba daugiau sklaidos simbolių suaktyvina 10 papildomų įprastų 
nemokamų sukimų, kai: 
l 1 laukinis simbolis laimėjimo eilutėje 2 kartus padidina laimėjimo eilutę 
l 2 laukiniai simboliai laimėjimo eilutėje 4 kartus padidina laimėjimo eilutę 
l 3 laukiniai simboliai laimėjimo eilutėje 8 kartus padidina laimėjimo eilutę 
Tai netaikoma „Super free“ sukimams. 
Pastaba. Nemokamų sukimų metu keisti monetos vertės jums neleidžiama. 
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Sukimo metu gali būti suteikta iki 12 nemokamų sukimų (10 įprastų nemokamų sukimų ir 2 „Super 
free“ sukimus). 
„Super free“ sukimai gali būti suteikti įprastų nemokamų sukimų metu, o įprasti nemokami sukimai gali būti 
suteikti „Super free“ sukimų metu. „Super free“ sukimai visuomet užbaigiami pirmiausia, tuomet atliekami 
nemokami sukimai. 
1 pavyzdys: įprastų nemokamų sukimų metu 4-asis sukimas suaktyvina „Super free“ sukimus. Kiti du sukimai 
yra „Super free“ sukimai, tuomet atliekami 6 likę įprasti nemokami sukimai. 
2 pavyzdys: „Super free“ sukimų metu 1-asis sukimas suaktyvina 10 įprastų nemokamų sukimų. Kitas sukimas 
yra „Super free“ sukimas, tuomet atliekama 10 likusių nemokamų sukimų. 
Pastaba. „Super free“ sukimų ir įprastų nemokamų sukimų, kurie gali būti suteikiami bet kokio tipo 
nemokamų sukimų metu, sumos limitas netaikomas. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma:  

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus 

� informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas 
nustatymų skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba 
išjungti padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias 
žaidimo taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
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žaidimų istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma:  

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas 
išmokas arba atitinkamus prizus  

� lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Jei NUSTATYMŲ lange greta parametro kairiarankių režimas esantį jungiklį nustatysite į padėtį 
ĮJ., bus įjungtas kairiarankių režimas (kairiosios ekrano pusės mygtukai bus rodomi dešinėje, o 
mygtukai iš dešinės bus atitinkamai perkelti į kairę). Ši funkcija veikia tik gulsčiuoju ekrano 
režimu; jei norite grįžti į numatytąjį dešiniarankių režimą, nustatykite jungiklį į padėtį IŠJ. 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija 
– žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį 
žaidimo garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ 
langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Jei šis mygtukas bakstelėjamas nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų 
lentelėje, grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
319. Laukinis deimantas („Diamond Wild“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
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Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 80 EUR (aštuoniasdešimt 
eurų). 
 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas  Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 20 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 1–10 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Ne 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas  Ne 

Grąža žaidėjui 92,00% 

Deimantų laimėjimai 
500 000 monetų (9 x deimanto simboliai didžiausio 
statymo atveju) 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę, išskyrus nemokamų žaidimų simbolius ir 
„Diamond“ simbolius.  
Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Jei vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.  
„Diamond“ laimėjimai (trys arba daugiau „Diamond“ simbolių bet kurioje ekrano vietoje) pridedami prie 
laimėjimų, rodomi laimėjimų skaitiklyje ir yra pridedami prie žaidimo likučio. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 



	

	

	

782	

Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Spustelėkite , tada MONETOS VERTĖS sąraše pasirinkite monetos vertę, o EILĖS STATYMO sąraše – 
pageidaujamą už eilę statomų monetų skaičių. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės ir jų skaičiaus pasirinkimo skydelis, tada braukite 
aukštyn arba žemyn, kad MONETOS VERTĖS sąraše pasirinktumėte monetos vertę, o EILĖS STATYMO 
sąraše – statomų monetų skaičių.  

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų lošimų ir „Diamond“ simbolius. 

 
Nemokami žaidimai 
Trys arba daugiau nemokamų žaidimų simbolių bet kurioje būgnų vietoje suteikia 8 nemokamus žaidimus, 
kurių laimėjimai padvigubinami. Nemokamų žaidimų metu galima laimėti nemokamų žaidimų. 
Nemokamų žaidimų metu „Diamond“ simbolių laimėjimai nėra dvigubinami.  
Sukimo statymo suma ir loštos eilutės, kurios suaktyvino nemokamus žaidimus, lieka tokios pačios suteiktiems 
nemokamiems žaidimams ir negali būti keičiamos, kol žaidimai neužbaigiami. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma:  

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  
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l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus  

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti 
padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo 
taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma:  

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas 
arba atitinkamus prizus  

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  
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Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Jei NUSTATYMŲ lange greta parametro kairiarankių režimas esantį jungiklį nustatysite į padėtį 
ĮJ., bus įjungtas kairiarankių režimas (kairiosios ekrano pusės mygtukai bus rodomi dešinėje, o 
mygtukai iš dešinės bus atitinkamai perkelti į kairę). Ši funkcija veikia tik gulsčiuoju ekrano 
režimu; jei norite grįžti į numatytąjį dešiniarankių režimą, nustatykite jungiklį į padėtį IŠJ. 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija – 
žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį žaidimo 
garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Bakstelėjus šį mygtuką nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, grįžtama 
į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos praleidžiamos. 

 
320. Laukinis deimantas („Diamond Wild“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 80 EUR (aštuoniasdešimt 
eurų). 
 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas  Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 20 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 1–10 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Ne 
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Tipas  Automatas 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas  Ne 

Grąža žaidėjui 95,17% 

Deimantų laimėjimai 500 000 monetų (9 x deimanto simboliai didžiausio 
statymo atveju) 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę, išskyrus nemokamų žaidimų simbolius ir 
„Diamond“ simbolius.  
Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Jei vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.  
„Diamond“ laimėjimai (trys arba daugiau „Diamond“ simbolių bet kurioje ekrano vietoje) pridedami prie 
laimėjimų, rodomi laimėjimų skaitiklyje ir yra pridedami prie žaidimo likučio. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Spustelėkite , tada MONETOS VERTĖS sąraše pasirinkite monetos vertę, o EILĖS STATYMO sąraše – 
pageidaujamą už eilę statomų monetų skaičių. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės ir jų skaičiaus pasirinkimo skydelis, tada braukite 
aukštyn arba žemyn, kad MONETOS VERTĖS sąraše pasirinktumėte monetos vertę, o EILĖS STATYMO 
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sąraše – statomų monetų skaičių.  

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų lošimų ir „Diamond“ simbolius. 

 
Nemokami žaidimai 
Trys arba daugiau nemokamų žaidimų simbolių bet kurioje būgnų vietoje suteikia 8 nemokamus žaidimus, 
kurių laimėjimai padvigubinami. Nemokamų žaidimų metu galima laimėti nemokamų žaidimų. 
Nemokamų žaidimų metu „Diamond“ simbolių laimėjimai nėra dvigubinami.  
Sukimo statymo suma ir loštos eilutės, kurios suaktyvino nemokamus žaidimus, lieka tokios pačios suteiktiems 
nemokamiems žaidimams ir negali būti keičiamos, kol žaidimai neužbaigiami. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma:  

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus  

� informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti 
padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo 
taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 
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VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

DIDELIS GREITIS 

Jei nustatymų skydelyje DIDELIO greičio jungiklį nustatote į padėtį Įj., 
įjungiama didelio greičio funkcija – žaidimas paspartinamas (sukimo 
trukmė sutrumpinama iki minimumo); jei šią funkciją norite išjungti, 
nustatykite į padėtį IŠJ. 

 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma:  

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas 
arba atitinkamus prizus  

l infromacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Jei NUSTATYMŲ lange greta parametro kairiarankių režimas esantį jungiklį nustatysite į padėtį 
ĮJ., bus įjungtas kairiarankių režimas (kairiosios ekrano pusės mygtukai bus rodomi dešinėje, o 
mygtukai iš dešinės bus atitinkamai perkelti į kairę). Ši funkcija veikia tik gulsčiuoju ekrano 
režimu; jei norite grįžti į numatytąjį dešiniarankių režimą, nustatykite jungiklį į padėtį IŠJ. 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija – 
žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį žaidimo 
garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ langą). 
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Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Bakstelėjus šį mygtuką nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, grįžtama 
į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos praleidžiamos. 

 
321. Laukinis deimantas V2 („Diamond Wild V2“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 80 EUR (aštuoniasdešimt 
eurų). 
 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas  Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 20 (pakeisti negalima) 

Už eilę galimų statyti monetų 
skaičius 1–10 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Ne 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas  Ne 

Grąža žaidėjui 90,01% 

Deimantų laimėjimai 
500 000 monetų (9 x deimanto simboliai didžiausio statymo 
atveju) 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
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Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę, išskyrus nemokamų žaidimų simbolius ir 
„Diamond“ simbolius.  
Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Jei vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų.  
„Diamond“ laimėjimai (trys arba daugiau „Diamond“ simbolių bet kurioje ekrano vietoje) pridedami prie 
laimėjimų, rodomi laimėjimų skaitiklyje ir yra pridedami prie žaidimo likučio. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Spustelėkite , tada MONETOS VERTĖS sąraše pasirinkite monetos vertę, o EILĖS STATYMO sąraše – 
pageidaujamą už eilę statomų monetų skaičių. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės ir jų skaičiaus pasirinkimo skydelis, tada braukite 
aukštyn arba žemyn, kad MONETOS VERTĖS sąraše pasirinktumėte monetos vertę, o EILĖS STATYMO 
sąraše – statomų monetų skaičių.  

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
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Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų lošimų ir „Diamond“ simbolius. 

 
Nemokami žaidimai 
Trys arba daugiau nemokamų žaidimų simbolių bet kurioje būgnų vietoje suteikia 8 nemokamus žaidimus, 
kurių laimėjimai padvigubinami. Nemokamų žaidimų metu galima laimėti nemokamų žaidimų. 
Nemokamų žaidimų metu „Diamond“ simbolių laimėjimai nėra dvigubinami.  
Sukimo statymo suma ir loštos eilutės, kurios suaktyvino nemokamus žaidimus, lieka tokios pačios suteiktiems 
nemokamiems žaidimams ir negali būti keičiamos, kol žaidimai neužbaigiami. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma:  

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus  

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti 
padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo 
taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
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langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma:  

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas 
arba atitinkamus prizus  

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Jei NUSTATYMŲ lange greta parametro kairiarankių režimas esantį jungiklį nustatysite į padėtį 
ĮJ., bus įjungtas kairiarankių režimas (kairiosios ekrano pusės mygtukai bus rodomi dešinėje, o 
mygtukai iš dešinės bus atitinkamai perkelti į kairę). Ši funkcija veikia tik gulsčiuoju ekrano 
režimu; jei norite grįžti į numatytąjį dešiniarankių režimą, nustatykite jungiklį į padėtį IŠJ. 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija 
– žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį 
žaidimo garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ 
langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Bakstelėjus šį mygtuką nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, 
grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
322. Laukinis deimantas V2 („Diamond Wild V2“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 80 EUR (aštuoniasdešimt 
eurų). 
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Žaidimo specifikacijos: 
Tipas  Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 20 (pakeisti negalima) 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 1–10 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Ne 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas  Ne 

Grąža žaidėjui 91,76% 

Deimantų laimėjimai 
500 000 monetų (9 x deimanto simboliai didžiausio 
statymo atveju) 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
eigą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę, išskyrus nemokamų žaidimų simbolius ir 
„Diamond“ (Deimantas) simbolius.  
Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Jei vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik viena (didžiausia iš galimų išmokų).  
„Diamond“ (Deimantas) laimėjimai (trys arba daugiau „Diamond“ (Deimanto) simbolių bet kurioje ekrano 
vietoje) pridedami prie laimėjimų, rodomi laimėjimų skaitiklyje ir yra pridedami prie žaidimo likučio. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  



	

	

	

793	

Spustelėkite , tada MONETOS VERTĖS sąraše pasirinkite monetos vertę, o EILĖS STATYMO sąraše – 
pageidaujamą už eilę statomų monetų skaičių. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės ir jų skaičiaus pasirinkimo skydelis, tada braukite 
aukštyn arba žemyn, kad MONETOS VERTĖS sąraše pasirinktumėte monetos vertę, o EILĖS STATYMO 
sąraše – statomų monetų skaičių.  

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus nemokamų lošimų ir „Diamond“ (Deimanto) simbolius. 

 
Nemokami žaidimai 
Trys arba daugiau nemokamų žaidimų simbolių bet kurioje būgnų vietoje suteikia 8 nemokamus žaidimus, 
kurių laimėjimai padvigubinami. Nemokamų žaidimų metu galima laimėti nemokamų žaidimų. 
Nemokamų žaidimų metu „Diamond“ simbolių laimėjimai nėra dvigubinami.  
Sukimo statymo suma ir loštos eilutės, kurios suaktyvino nemokamus žaidimus, lieka tokios pačios suteiktiems 
nemokamiems žaidimams ir negali būti keičiamos, kol žaidimai neužbaigiami. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma:  

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus  
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l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti 
padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo 
taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma:  

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas 
arba atitinkamus prizus  

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Jei NUSTATYMŲ lange greta parametro kairiarankių režimas esantį jungiklį nustatysite į padėtį 
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ĮJ., bus įjungtas kairiarankių režimas (kairiosios ekrano pusės mygtukai bus rodomi dešinėje, o 
mygtukai iš dešinės bus atitinkamai perkelti į kairę). Jei norite grįžti į numatytąjį dešiniarankių 
režimą, nustatykite jungiklį į padėtį IŠJ. 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija 
– žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį 
žaidimo garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ 
langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Bakstelėjus šį mygtuką nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, 
grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
323. Absoliučiai superiniai būgnai („Absolute Super Reels“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas  Automatas 

Būgnų skaičius 3+2 (du papildomi būgnai) 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 5 (fiksuot.) 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 15 (fiksuot.) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Ne 

Daugiklių simboliai Taip (2X, 5X, 10X) 

Išsisklaidę simboliai Ne 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip (pakartotinio sukimo simbolis) 
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Tipas  Automatas 

Momentinis laimėjimas  50, 150, 750, 1000 monetų 

Grąža žaidėjui 92,00% 

Prizinis fondas 50 000 monetų 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Spustelėkite monetos vertės pasirinkimo mygtuką , tada sąraše pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, parodoma laimėta suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį iš 
pirmųjų trijų būgnų ir laimėjimas iš Instant Win (Momentinis laimėjimas) būgno (jei yra), padauginta iš 
monetos vertės ir bet kokio daugiklio, pasirodžiusio tinkamoje padėtyje penktajame būgne. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės pasirinkimo skydelis, tada braukite aukštyn arba žemyn, 

kad pasirinktumėte monetos vertę. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje (Statymas). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa, pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis), rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, parodoma laimėta suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį 
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derinį iš pirmųjų trijų būgnų ir laimėjimas iš Instant Win būgno (jei yra), padauginta iš monetos vertės ir bet 
kokio daugiklio, pasirodžiusio tinkamoje padėtyje penktajame būgne. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (Laimėjimas). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Pakartotinio sukimo simbolis 
Pakartotinio sukimo simbolis gali pasirodyti tik daugiklio būgne – į dešinę labiausiai nutolusio penktojo būgno 
viduryje. 
Jei pakartotinio sukimo simbolis pasirodo aktyvioje laimėjimo eilutėje penktajame būgne (dešiniausias), 
suteikiama nuo trijų iki septynių nemokamų žaidimų. 
Jei nemokamų žaidimų metu vidurinėje penktojo būgno padėtyje aktyvioje laimėjimo eilutėje pasirodo 
pakartotinio sukimo simbolis, suteikiama nuo trijų iki septynių nemokamų žaidimų. 
Šie papildomi nemokami sukimai pridedami prie esamų nemokamų sukimų kairiojo skaitiklio ir yra atliekami 
be perstojo, kol nemokami sukimai baigiami. Nemokamų sukimų metu nėra žinomas maksimalus galimas 
nemokamų sukimų skaičius. 
Pastaba. Nemokamų sukimų metu statymo suma lieka tokia pati, kaip ir sukimo, kurio buvo suteikta 
nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu monetos vertės keisti negalima. 

 
Instant Win (Momentinis laimėjimas) būgno laimėjimai 
Papildomas Instant Win būgno laimėjimas suteikiamas tik tuo atveju, jei Instant Win simbolis pasirodo 
laimėjimo derinyje 4-jame būgne. 
Papildomi laimėjimai, kuriuos galima laimėti, yra 50, 150, 750, 1000 monetų. 
Pastaba. Jei Instant Win simbolis pasirodo daugiau nei vienoje laimėjimo eilutėje, papildomi Instant Win 
laimėjimai suteikiami tik vieną kartą. 

 
Daugiklio būgnas 
Jei pakartotinio sukimo simbolis pasirodo aktyvioje laimėjimo eilutėje penktajame būgne (dešiniausias), 
suteikiama nuo trijų iki septynių nemokamų žaidimų. 
Jei penktojo būgno viduryje pasirodo X2, X5 arba X10, įprasti to sukimo laimėjimai (jei yra) padauginami iš 
daugiklio simbolyje rodomo skaičiaus; Instant Win suma taip pat padauginama (jei yra). 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Staliniokompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma:  

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus  

� informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 
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(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti 
padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo 
taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma:  

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas 
arba atitinkamus prizus  

� informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Jei NUSTATYMŲ lange greta parametro kairiarankių režimas esantį jungiklį nustatysite į padėtį 
ĮJ., bus įjungtas kairiarankių režimas (kairiosios ekrano pusės mygtukai bus rodomi dešinėje, o 
mygtukai iš dešinės bus atitinkamai perkelti į kairę). Ši funkcija veikia tik gulsčiuoju ekrano 
režimu; jei norite grįžti į numatytąjį dešiniarankių režimą, nustatykite jungiklį į padėtį IŠJ. 
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Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija 
– žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį 
žaidimo garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ 
langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Jei šis mygtukas bakstelėjamas nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų 
lentelėje, grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
324. Absoliučiai superiniai būgnai („Absolute Super Reels“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas  Automatas 

Būgnų skaičius 3+2 (du papildomi būgnai) 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 5 (fiksuot.) 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 15 (fiksuot.) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Ne 

Daugiklių simboliai Taip (2X, 5X, 10X) 

Išsisklaidę simboliai Ne 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip (pakartotinio sukimo simbolis) 

Momentinis laimėjimas  50, 150, 750, 1000 monetų 

Grąža žaidėjui 95,24% 

Prizinis fondas 50 000 monetų 
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Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Spustelėkite monetos vertės pasirinkimo mygtuką , tada sąraše pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, parodoma laimėta suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį iš 
pirmųjų trijų būgnų ir laimėjimas iš Instant Win būgno (jei yra), padauginta iš monetos vertės ir bet kokio 
daugiklio, pasirodžiusio tinkamoje padėtyje penktajame būgne. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės pasirinkimo skydelis, tada braukite aukštyn arba žemyn, 

kad pasirinktumėte monetos vertę. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje (Statymas). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, parodoma laimėta suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį 
derinį iš pirmųjų trijų būgnų ir laimėjimas iš Instant Win būgno (jei yra), padauginta iš monetos vertės ir bet 
kokio daugiklio, pasirodžiusio tinkamoje padėtyje penktajame būgne. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (Laimėjimas). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 



	

	

	

801	

Pakartotinio sukimo simbolis 
Pakartotinio sukimo simbolis gali pasirodyti tik daugiklio būgne – į dešinę labiausiai nutolusio penktojo būgno 
viduryje. 
Jei pakartotinio sukimo simbolis pasirodo aktyvioje laimėjimo eilutėje penktajame būgne (dešiniausias), 
suteikiama nuo trijų iki septynių nemokamų žaidimų. 
Jei nemokamų žaidimų metu vidurinėje penktojo būgno padėtyje aktyvioje laimėjimo eilutėje pasirodo 
pakartotinio sukimo simbolis, suteikiama nuo trijų iki septynių nemokamų žaidimų. 
Šie papildomi nemokami sukimai pridedami prie esamų nemokamų sukimų kairiojo skaitiklio ir yra atliekami 
be perstojo, kol nemokami sukimai baigiami. Nemokamų sukimų metu nėra nemokamų sukimų, kuriuos galima 
laimėti, skaičiaus ribos. 
Pastaba. Nemokamų sukimų metu statymo suma lieka tokia pati, kaip ir sukimo, kurio buvo suteikta 
nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu monetos vertės keisti negalima. 

 
Instant Win būgno laimėjimai 
Papildomas Instant Win būgno laimėjimas suteikiamas tik tuo atveju, jei Instant Win simbolis pasirodo 
laimėjimo derinyje 4-jame būgne. 
Papildomi laimėjimai, kuriuos galima laimėti, yra 50, 150, 750, 1000 monetų. 
Pastaba. Jei Instant Win simbolis pasirodo daugiau nei vienoje laimėjimo eilutėje, papildomi Instant Win 
laimėjimai suteikiami tik vieną kartą. 

 
Daugiklio būgnas 
Jei pakartotinio sukimo simbolis pasirodo aktyvioje laimėjimo eilutėje penktajame būgne (dešiniausias), 
suteikiama nuo trijų iki septynių nemokamų žaidimų. 
Jei penktojo būgno viduryje pasirodo X2, X5 arba X10, įprasti to sukimo laimėjimai (jei yra) padauginami iš 
daugiklio simbolyje rodomo skaičiaus; Instant Win suma taip pat padauginama (jei yra). 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma:  

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus 

� informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti 
padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo 
taisykles. 
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Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma:  

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas 
arba atitinkamus prizus  

� informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Jei NUSTATYMŲ lange greta parametro kairiarankių režimas esantį jungiklį nustatysite į padėtį 
ĮJ., bus įjungtas kairiarankių režimas (kairiosios ekrano pusės mygtukai bus rodomi dešinėje, o 
mygtukai iš dešinės bus atitinkamai perkelti į kairę). Ši funkcija veikia tik gulsčiuoju ekrano 
režimu; jei norite grįžti į numatytąjį dešiniarankių režimą, nustatykite jungiklį į padėtį IŠJ. 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija 
– žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį žaidimo 
garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 
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Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Jei šis mygtukas bakstelėjamas nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, 
grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
325. Vabalo brangakmeniai („Beetle Jewels“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris per būgnus susidarytų laimingoje eilėje. Minimali statymo suma – 
0,1 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 30 EUR (trisdešimt eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas  Žaidimo automatas 

Būgnų kiekis 5 

Būgnų kiekis 3 

Eilučių kiekis 10 (keisti negalima) 

Monetų, kurias galima statyti už eilę, kiekis 1 (keisti negalima) 

Progresija Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas  Ne 

GŽ 95,50 % 

Prizinis fondas 5000 monetų už eilę, kai sukimai normalūs 

 
Jei tam tikrą kiekį minučių iš eilės neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso atkūrimo funkcija 
žaidimo pažangą išsaugo, todėl kai žaidimą įkelsite kitąsyk, galėsite pratęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
baigėte. 
Jei ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta dėl techninių problemų, jūsų žaidimas automatiškai išsaugomas ir kai 
kitąsyk susijungiate su žaidimo serveriu, vėl įkeliamas. Pirmąsias 30 sekundžių po atsijungimo iš naujo 
prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami. Bet kokie statymai, kurie dar nebuvo 
priimti, anuliuojami.  
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KAIP ŽAISTI 
Pastaba. Jei jūsų turimų pinigų nepakanka, statymas gali būti sumažintas iki minimalaus. Apie tai jums bus 
pranešta parodžius dialogo langą. 
Visi laimingi deriniai fiksuojami iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose pasirinktose eilėse, jie sudedami. 
Kai vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamais sukimais 
gauti laimėjimai pridedami prie bendrosios laimėtos sumos. 
Informacijos juostoje, kuri rodoma žaidimo pagrindinio ekrano apačioje, galite matyti tuometinį statymą, likutį 
ir laimėjimą (eurais), ir tuometinį kreditą (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite monetų vertės pasirinkimo mygtuką , tada sąraše pasirinkite monetų vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma (monetomis) rodoma laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa laimėta suma (monetomis), apskaičiuota pagal išmokų lentelę, rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Visais 
laimingais deriniais laimima suma – tai suma, kuri atitinkamiems deriniams nurodyta išmokų lentelėje, 
padauginta iš eilės daugiklio. 
Bendroji laimėta suma (eurais) rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – laimėtos monetų sumos ir 
monetos vertės sandauga. 

 
Mobilioji versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės pasirinkimo skydelis, tada braukite aukštyn arba žemyn, 

kad pasirinktumėte monetos vertę. Bakstelėkite , kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Bendroji statymo suma (eurais) rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

Bakstelėkite sukimo mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa laimėta suma (monetomis), apskaičiuota pagal išmokų lentelę, rodoma iškylančiame lange Laimėjimas. 
Visais laimingais deriniais laimima suma – tai suma, kuri atitinkamiems deriniams nurodyta išmokų lentelėje, 
padauginta iš eilės daugiklio. 
Bendroji laimėta suma (eurais) rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – laimėtos monetų sumos ir 
monetos vertės sandauga. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Išsisklaidęs simbolis 
Išsisklaidęs simbolis veikia ir kaip laukinis simbolis. Jis būgnuose gali būti laikomas bet kurio kito simbolio 
pakaitalu ir taip sudaryti laimingus derinius. 
Trys, keturi arba penki išsisklaidę simboliai, iškritę bet kuriose būgnų vietose, suteikia išmokų lentelėje 
nurodytą išmoką, o be jos – dar 10 nemokamų sukimų. 

 
Nemokami sukimai 
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Su kiekvienu nemokamu sukimu automatiškai parenkamas atsitiktinis įprastinis simbolis. Šis simbolis rodomas 
tiesiai virš vidurinio būgno. 
Kai nemokamas sukimas užbaigiamas ir paskiriamos išmokos (jei buvo laimėjimas), visi kiti simboliai 
kiekviename iš būgnų, kuriuose pasirodė parinktas simbolis, transformuojami į tą simbolį, tačiau tik tada, kai: 
l parinktas simbolis yra didelės vertės (vabalo simbolis, išskyrus išsisklaidžiusį) ir atskiruose būgnuose yra 

dar bent du tokie simboliai; 
l parinktas simbolis yra žemos vertės (raidės simbolis) ir atskiruose būgnuose yra dar bent trys tokie 

simboliai. 
Už transformuotus simbolius skiriama išmoka pagal išmokų lentelę, net ir tada, kai jie nėra gretimuose 
būgnuose. 
Pavyzdys. Parinktas simbolis yra A ir visi kiti 1, 3 ir 5 būgnų simboliai užbaigus nemokamą sukimą 
transformuojami į A. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, 1 eilėje skiriama išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tris 
simbolius A. Tai taikoma ir visoms kitoms eilėms. 
Žaidžiant jau gautus nemokamus sukimus gali būti suaktyvinti papildomi nemokami sukimai. 
Pastaba. Laukinis arba išsisklaidęs simbolis negali būti parinktas ir negali pakeisti parinkto simbolio žaidžiant 
nemokamus sukimus. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai:  

i Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelėje, kurioje pateikiama:  

l informacija apie laimingų derinių išmokas (monetomis);  

l informacija apie bet kokias turimas specialias funkcijas ar 
specialiuosius simbolius ir už juos skiriamas išmokas, arba konkrečius 
prizus;  

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės.  

 
(Rodomas tik tada, kai sukasi būgnai) spustelėkite šį mygtuką, jei norite, 
kad būgnai būtų sustabdyti greičiau. 

 
(Rodomas per laimėjimo animaciją) spustelėkite šį mygtuką, jei laimėjimo 
animaciją norite praleisti. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Žaidimo pagrindinio ekrano viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite 
nustatymų mygtuką (sąrašo simbolį), kad būtų atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite valdyti garsumą, įjungti / išjungti didelio greičio 
funkciją, peržiūrėti žaidimų istoriją arba išsamias žaidimo taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, galite spustelėti bet kurioje 

žaidimo pagrindinio ekrano vietoje, arba spustelėti . 

VISAS EKRANAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką įjungiamas viso ekrano 
režimas. Jei iš viso ekrano režimo pageidaujate išeiti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba klaviatūroje spustelėkite ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garsumo 
skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galite nustatyti laimėjimo, 
efektų ir muzikos garsų stiprumą bei bendrąjį garsumą. 
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Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje greta parametro GARSAS esantį jungiklį nustatykite į 
IŠJUNGIMO padėtį (norėdami įjungti garsus perkelkite į ĮJUNGIMO 
padėtį). 

ISTORIJA 
Šiuo mygtuku, esančių nustatymų skydelyje, galima peržiūrėti žaidimų 
istoriją. 

TURBO 

Jei nustatymų skydelyje prie parametro TURBO esantį jungiklį nustatysite į 
ĮJUNGIMO padėtį, bus įjungta didelio greičio funkcija, kuri žaidimą 
paspartina (sukimosi laikas sumažinamas iki minimalaus); jei šią funkciją 
norite išjungti, nustatykite į IŠJUNGIMO padėtį. 

TAISYKLĖS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas naršyklės langas su 
išsamiomis žaidimo taisyklėmis. 

 
Mobilioji versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas nustatymų skydelis, kuriame 
galite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelėje, kurioje 
rodoma:  

l informacija apie laimingų derinių išmokas (monetomis);  

l informacija apie bet kokias turimas specialias funkcijas ar specialiuosius simbolius ir už juos 
skiriamas išmokas, arba konkrečius prizus;  

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės.  

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galite nustatyti laimėjimo, efektų ir muzikos garsų stiprumą bei bendrąjį 
garsumą. 

NUSTATYMŲ lange prie parametro Kairiarankių režimas esantį jungiklį nustatę į ĮJUNGIMO 
padėtį galite įjungti kairiarankių režimą (kairiosios ekrano pusės mygtukai bus rodomi dešinėje, o 
dešinės ekrano pusės – kairėje, veikia tik gulsčiajame ekrano rodinyje); jei šį jungiklį nustatysite į 
IŠJUNGIMO padėtį, bus vėl gražintas numatytasis dešiniarankių režimas. 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija, 
kuri žaidimą paspartina (sukimosi laikas sumažinamas iki minimalaus). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus garso mygtuką įjungiamas arba išjungiamas bendrasis žaidimo 
garsas (garso stiprumą taip pat galite valdyti atidarę NUSTATYMŲ langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką parodoma žaidimo istorija. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naršyklės langas su išsamiomis 
žaidimo taisyklėmis. 

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atidaroma pradžios 
svetainė (tame pačiame naršyklės lange). 
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Jei nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje bakstelėjamas šis mygtukas, 
grįžtama į pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas per laimėjimo animaciją) bakstelėkite šį mygtuką, jei laimėjimo animaciją norite 
praleisti. 

 
326. Šaolinio suktukas („Shaolin Spin“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį bent vienoje iš 243 būgnuose galimų krypčių. Minimali statymo suma – 
0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 62,50 EUR (šešiadešimt du eurai, 65 centai). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Krypčių skaičius 243 

Monetų skaičius 25 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijoslošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 97,15% 

Prizinis fondas 
2500 monetų viena kryptimi, kai statymas didžiausias ir žaidžiami 
įprastiniai sukimai 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
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Laimingi deriniai kryptyse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose kryptyse, jie sudedami. 
Nemokamų sukimų metu gauti laimėjimai pridedami prie bendrojo likučio. Jei vienoje kryptyje yra keli 
laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. 
Pastaba. Gretimų laimingų simbolių derinių (krypčių) skaičius apskaičiuojamas sudauginus visuose būgnuose 
esančių laimingų simbolių skaičius. Jei, pavyzdžiui, 1 būgne yra 1 laimingas simbolis, 2 būgne yra 1 laimingas 
simbolis, o 3 būgne yra 2 laimingi simboliai, tada gretimų laimingų simbolių derinių kiekis iš viso yra 1 x 1 x 2 
= 2. Tokiu atveju laimima iš 3 būgnų. Išmokų lentelėje galite pamatyti sumą, kuri laimima, jei laimingas 
simbolis iškrenta 3 būgnuose. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite , tada MONETOS VERTĖS sąraše pasirinkite monetos vertę, o EILĖS STATYMO sąraše – 
pageidaujamą už eilę statomų monetų skaičių. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kiekvieno laimingo 
derinio atveju laimėta suma – tai gretimų laimingų simbolių skaičius, padaugintas iš išmokų lentelėje nurodytos 
sumos, atitinkančios būgnų skaičių. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės ir jų skaičiaus pasirinkimo skydelis, tada braukite 
aukštyn arba žemyn, kad MONETOS VERTĖS sąraše pasirinktumėte monetos vertę, o EILĖS STATYMO 
sąraše – statomų monetų skaičių.  

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kiekvieno 
laimingo derinio atveju laimėta suma – tai gretimų laimingų simbolių skaičius, padaugintas iš išmokų 
lentelėje nurodytos sumos, atitinkančios būgnų skaičių. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis gali pakeisti bet kokį kitą simbolį, išskyrus išsisklaidžiųsį. 
Kiekvienas ekrane iškritęs laukinis simbolis išsiplečia (jei jam išsiplėtus gali būti sudaryti laimingi deriniai) per 
šalia į kairę ir į dešinę, taip pat – į aukštyn ir žemyn esančius simbolius. Simboliai, per kuriuos išsiplėtė 
laukinis simbolis, irgi tampa laukiniais. 
Pastaba. Jei laukinis simbolis iškrenta būgnų viršutinėje eilėje, jis išsiplečia tik žemyn, kairėn ir dešinėn. Jei 
laukinis simbolis iškrenta būgnų apatinėje eilėje, jis išsiplečia tik aukštyn, kairėn ir dešinėn. Laukinis simbolis 
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nesiplečia, jei išsiplėtęs uždengtų išsisklaidžiusį simbolį. Tačiau kitomis kryptimis, kuriose išsisklaidžiusių 
simbolių nėra, jis plečiasi kaip įprasta. 
Laukiniai simboliai gali iškristi tik 3, 4 ir 5 būgnuose, kai žaidžiami įprastiniai arba nemokami sukimai. 
Pastaba. Jei išsisklaidęs simbolis iškrenta 3 būgne, jis gali išsiplėsti į 2 būgną. Taip išsisklaidęs simbolis gali 
atsirasti ir 2 būgne. 
 
Išsisklaidęs simbolis 
Jei iškrenta du arba daugiau išsisklaidžiusių simbolių, nepriklausomai nuo jų vietos būgnuose, skiriama išmokų 
lentelėje nurodyta išmoka. 
Žaidžiant visus nemokamus sukimus, suteiktus dėl išsisklaidžiusių simbolių, visos išmokos didinamos 3X. Per 
nemokamus sukimus iš išsisklaidžiusių simbolių gauti laimėjimai irgi dauginami iš 3. 
Kai žaidžiami nemokami sukimai, gali būti suteikta papildomų nemokamų sukimų. Jokio papildomų 
nemokamų sukimų apribojimo nėra. 
Laimėjimai, gauti iš išsisklaidžiusių simbolių (4, 6 ir 10 statymų dydžio) pridedami prie bendrojo nemokamų 
sukimų laimėjimo. 
Nemokamų sukimų metu statymo suma lieka tokia pati, kokia buvo per sukimą, kurio metu suteikti nemokami 
sukimai. Pakeisti jos negalima. 
 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus 

l pagrindinio žaidimo taisyklės 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti 
padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo 
taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 
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Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

DIDELIS GREITIS 

Jei nustatymų skydelyje DIDELIO greičio jungiklį nustatote į padėtį ĮJ., 
įjungiama didelio greičio funkcija – žaidimas paspartinamas (sukimo 
trukmė sutrumpinama iki minimumo); jei šią funkciją norite išjungti, 
nustatykite į padėtį IŠJ. 

 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas 
arba atitinkamus prizus 

l pagrindinio žaidimo taisyklės 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Jei NUSTATYMŲ lange greta parametro kairiarankių režimas esantį jungiklį nustatysite į padėtį 
ĮJ., bus įjungtas kairiarankių režimas (kairiosios ekrano pusės mygtukai bus rodomi dešinėje, o 
mygtukai iš dešinės bus atitinkamai perkelti į kairę). Ši funkcija veikia tik gulsčiuoju ekrano 
režimu; jei norite grįžti į numatytąjį dešiniarankių režimą, nustatykite jungiklį į padėtį IŠJ. 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija – 
žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį žaidimo 
garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 
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Jei šis mygtukas bakstelėjamas nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, 
grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos praleidžiamos. 

 
327. Milijonas centų HD („Million Cents HD“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 20 (pakeisti negalima) 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 1–5 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Ne 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Ne 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 
Kai statymas mažesnis už didžiausią: 92,67 % 

Kai statymas didžiausias: 95,58 % 

Prizinis fondas 

100 000 monetų, kai statymas didžiausias 

arba 

1 000 000 centų (10 000 eurų) 1 eilėje, kai statymas 
didžiausias 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 
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KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 
 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite , tada MONETOS VERTĖS sąraše pasirinkite monetos vertę, o EILĖS STATYMO sąraše – 
pageidaujamą už eilę statomų monetų skaičių. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės ir jų skaičiaus pasirinkimo skydelis, tada braukite 
aukštyn arba žemyn, kad MONETOS VERTĖS sąraše pasirinktumėte monetos vertę, o EILĖS STATYMO 
sąraše – statomų monetų skaičių.  

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
LAUKINIS simbolis, iškritęs laimingame derinyje, gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus 10, 0 ir 00. 
 
Premijų išmokos 
Kai statymas yra didžiausias, už simbolius 10, 0 ir 00 išmokama pagal išmokų lentelę. 
1 eilėje: už 10+0+0+0+00 išmokamas 1 milijonas centų (10 000 eurų), nepriklausomai nuo to, kokia buvo 
monetos vertė (iš monetos vertės nedauginama). 
2–20 eilėse: už 10+0+0+0+00 išmokama 100 000 monetų. 
Pastaba. Visi specialiųjų derinių laimėjimai išmokami tik esant didžiausiam statymui ir nėra dauginami iš eilės 
statymo. 
Simboliai 10, 0 ir 00 būgnuose gali iškristi taip: 
l 10 – tik 1 būgne 
l 0 – tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose 
l 00 – tik 5 būgne 
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KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti 
padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo 
taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 
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 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas 
arba atitinkamus prizus 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Jei NUSTATYMŲ lange greta parametro kairiarankių režimas esantį jungiklį nustatysite į padėtį 
ĮJ., bus įjungtas kairiarankių režimas (kairiosios ekrano pusės mygtukai bus rodomi dešinėje, o 
mygtukai iš dešinės bus atitinkamai perkelti į kairę). Ši funkcija veikia tik gulsčiuoju ekrano 
režimu; jei norite grįžti į numatytąjį dešiniarankių režimą, nustatykite jungiklį į padėtį IŠJ. 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija – 
žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį žaidimo 
garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Jei šis mygtukas bakstelėjamas nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, 
grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos praleidžiamos. 

 
328. Suktukas arba būgnai („Spin Or Reels “) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 80 EUR (aštuoniasdešimt 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 20 (pakeisti negalima) 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 2 (pakeisti negalima) 
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Tipas Automatas 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Ne 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Ne 

Premijos lošimas Taip 

Nemokami sukimai Ne 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 95,72% 

Prizinis fondas 
25 000 monetų vienoje eilėje įprastinių sukimų metu 

100 000 monetų už sukimą specialaus premijinio žaidimo metu 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik kiekvieno eilės didžiausias laimingas derinys. 
Pastaba. Informacijos juostoje po pagrindiniu žaidimo ekranu rodomas tuometinis statymas, likutis ir 
laimėjimas (eurais), taip pat – tuometinis kreditas (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir pasirinkite monetos vertę iš MONETŲ VERTĖS sąrašo. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
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Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite kad būtų parodyta monetos vertės pasirinkimo skydelis  

Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Specialus premijų ratas 
Specialų premijų ratą galima aktyvuoti atsitiktinai atliekant statymą. 
Pastaba. Tuo atveju, jeigu aktyvuojamas Specialus premijų ratas, įprasto žaidimo lošimas atlikus statymą 
neprasideda. 
Paspauskite arba palieskite mygtuką rato centre, kad vieną kartą pasuktumėte ratą. Ratą galite sukti tris kartus. 
Kiekvieno sukimo metu galite laimėti vieną iš ant rato nurodytą monetų sumą. 
Bendra laimėta monetų suma padauginama iš monetos vertės ir pridedama prie jūsų likučio. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti 
padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo 
taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 
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VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas 
arba atitinkamus prizus 

� informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija 
– žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį 
žaidimo garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ 
langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Jei šis mygtukas bakstelėjamas nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, 
grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 
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(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
329. Karališki pinigai („Royal Cash“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 50 EUR (penkiasdešimt 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 50 (pakeisti negalima) 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 1–10 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Taip 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 95,22 %, kai statymas didžiausias 

Prizinis fondas 
200 000 monetų, kai statymas didžiausias, 
žaidžiami nemokami sukimai ir aktyvus daugiklis 
yra X10 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
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Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite , tada MONETOS VERTĖS sąraše pasirinkite monetos vertę, o EILĖS STATYMO sąraše – 
pageidaujamą už eilę statomų monetų skaičių. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės ir jų skaičiaus pasirinkimo skydelis, tada braukite 
aukštyn arba žemyn, kad MONETOS VERTĖS sąraše pasirinktumėte monetos vertę, o EILĖS STATYMO 
sąraše – statomų monetų skaičių.  

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis gali pakeisti bet kuriuos kitus simbolius, išskyrus karališkųjų pinigų (išsisklaidžiusį) ir 
laukinius daugiklių simbolius. 

 
Laukiniai daugikliai 
Laukiniųjų daugiklių simboliai gali iškristi tik 5 būgne ir tik per įprastinius sukimus. Jei skiriant nemokamus 
sukimus 5 būgne buvo iškritęs daugiklis, jis pritaikomas visų nemokamų sukimų išmokoms. 
Laukiniųjų daugiklių simboliai gali būti tokie: X2, X3, X5 ir X10. 
5 būgne per vieną sukimą gali iškristi tik vienas laukinis daugiklis. Iš šio laukinio daugiklio padauginami visi 
tuo sukimu suteikti laimėjimai. 

 
Karališkieji pinigai (išsisklaidęs simbolis) 
Žaidžiant įprastus sukimus karališkųjų pinigų simboliai, iškritę bet kuriuose iš eilės gretimuose būgnuose, 
pradedant kairiausiuoju, suteikia atsitiktinai parinktą nemokamų sukimų kiekį (kaip parodyta išmokų lentelėje). 
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Žaidžiant nemokamus sukimus gauti laimėjimai išmokami pritaikius daugiklį, iškritusį per sukimą, kuriuo šie 
nemokami sukimai buvo suteikti. 
Nemokamų sukimų metu gali būti laimėta ir daugiau nemokamų sukimų – vienu kartu gali būti laimėta iki 100 
nemokamų sukimų. 
Žaidžiant nemokamus sukimus karališkųjų pinigų simboliai, iškritę bet kuriuose iš eilės gretimuose būgnuose, 
pradedant kairiausiuoju, suteikia daugiau nemokamų sukimų (kaip parodyta išmokų lentelėje). 
Laimėjimai, gauti iš žaidžiant nemokamus sukimus laimėtų papildomų nemokamų sukimų, išmokami taikant 
daugiklį, iškritusį per sukimą, kuriuo buvo suteikti pradiniai nemokami sukimai. 
Pastaba. Nemokamų sukimų metu statymo keisti negalima. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus deriniu 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti 
padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo 
taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 



	

	

	

821	

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas 
arba atitinkamus prizus 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija 
– žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį 
žaidimo garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ 
langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Jei šis mygtukas bakstelėjamas nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, 
grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
330. Atgamtinė veikla („Paranormal Activity™“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį bent vienoje iš 243 būgnuose galimų krypčių. Minimali statymo suma – 
0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 60 EUR (šešiasdešimt eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 
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Tipas Automatas 

Krypčių skaičius 243 

Monetų skaičius 30 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Taip 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 96,75% 

Prizinis fondas 500 monetų viena kryptimi įprastinių sukimų metu 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai kryptyse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose kryptyse, jie sudedami. 
Nemokamų sukimų ir premijos žaidimo metu gauti laimėjimai pridedami prie bendrojo likučio. Jei vienoje 
kryptyje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. 
Pastaba. Gretimų laimingų simbolių derinių (krypčių) skaičius apskaičiuojamas sudauginus visuose būgnuose 
esančių laimingų simbolių skaičius. Jei, pavyzdžiui, 1 būgne yra 1 laimingas simbolis, 2 būgne yra 1 laimingas 
simbolis, o 3 būgne yra 2 laimingi simboliai, tada gretimų laimingų simbolių derinių kiekis iš viso yra 1 x 1 x 2 
= 2. Tokiu atveju laimima iš 3 būgnų. Išmokų lentelėje galite pamatyti sumą, kuri laimima, jei laimingas 
simbolis iškrenta 3 būgnuose. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir pasirinkite monetos vertę iš MONETŲ VERČIŲ sąrašo. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 
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Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kiekvieno laimingo 
derinio atveju laimėta suma – tai gretimų laimingų simbolių skaičius, padaugintas iš išmokų lentelėje nurodytos 
sumos, atitinkančios būgnų skaičių. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės pasirinkimo skydelis, tada braukite aukštyn arba žemyn 
ir pasirinkite monetos vertę iš MONETŲ VERČIŲ sąrašo.  

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kiekvieno 
laimingo derinio atveju laimėta suma – tai gretimų laimingų simbolių skaičius, padaugintas iš išmokų 
lentelėje nurodytos sumos, atitinkančios būgnų skaičių. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Sudarant laimingus derinius, laukiniai simboliai gali pakeisti bet kokius kitus simbolius, išskyrus 
išsisklaidžiusius. 
Pastaba. Laukiniai simboliai negali iškristi 1-ajame būgne 

 
Išsisklaidęs simbolis 
Išmokos už išsisklaidžiusius simbolius skiriamos pagal išmokų lentelę, nepriklausomai nuo jų pozicijų 
būgnuose. 

 
„Paranormaliojo aktyvumo“ sukimai 
Paprastas mokamas sukimas atsitiktine tvarka gali būti paverstas Paranormaliojo aktyvumo sukimu. 
Kai žaidžiamas Paranormaliojo aktyvumo sukimas, atsitiktinai parinktose būgnų pozicijose (išskyrus 1-ąjį 
būgną) iškrenta laukiniai simboliai, išliekantys iki sukimo pabaigos. 
Pastaba. Paranormaliojo aktyvumo sukimai ir premijos sukimai negali būti įjungti tuo pačiu metu. 
Paranormaliojo aktyvumo sukimai negali būti įjungti nemokamų sukimų metu. 

 
Premija ir nemokami sukimai 
Premijos simbolis gali iškristi tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 
Kai premijos simbolis iškrenta visuose trijuose būgnuose, nepriklausomai nuo pozicijos, įjungiamas premijos 
lošimas. 
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Norėdami pradėti premijos lošimą, stalinio kompiuterio versijoje spustelėkite PRADĖTI, o mobiliojo įrenginio 

versijoje – bakstelėkite , tada sukite premijos ratą. Priklausomai nuo to, kur sustoja ratas, galite laimėti: 
l Paranormalieji nemokami sukimai – neriboti nemokami sukimai, kol juos žaisdami laimite bent 5 kartus 
l Jei nemokamo sukimo metu laimingas derinys neiškrenta, šis sukimas nelaikomas vienu iš penkių 

paranormaliųjų nemokamų sukimų. Likęs tokių sukimų kiekis nepakeičiamas. 
l Šio tipo nemokami sukimai pradeda taikant daugiklį X1, iš kurio padauginamas pirmasis nemokamo 

sukimo laimėjimas. Su kiekvienu laimėjusiu nemokamu sukimu šis daugiklis, taikomas paskesniam 
sukimui, vienu padidinamas ir išauga iki X5 (tai reiškia, kad paskutinis nemokamo sukimo laimėjimas bus 
padaugintas iš 5). 

l Apsėstieji nemokami sukimai – 10 nemokamų sukimų, kurių metu 2, 3, 4 ir 5 būgnuose gali iškristi 
sudėtiniai laukiniai simboliai. 

l Kai žaidžiami šio tipo nemokami sukimai ir bet kurioje 2, 3, 4 arba 5 būgnų pozicijoje iškrenta laukiniai 
simboliai (net jei jie matomi ne visiškai), jie gali pakeisti bet kokius simbolius, išskyrus premijos ir 
išsisklaidžiusius, ir taip sudaryti laimingus derinius. 

l Demonų nemokami sukimai – 15 nemokamų sukimų su specialiu demono simboliu, galinčiu pasirodyti 
bet kurioje 3 būgno pozicijoje 

l Kai žaidžiami šio tipo nemokami sukimai ir bet kurioje 3 būgno pozicijoje gali iškristi demono simbolis, 
šis simbolis veikia kaip laukinis ir dar 2–5 atsitiktinai atrinktus įprastinius simbolius (išskyrus iškritusius 1 
būgne) paverčia laukiniais. 

l Viena iš 6 monetų sumų 
Pastaba. Žaidžiant nemokamus sukimus papildomi nemokami sukimai nesuteikiami. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus 

� pagrindinio žaidimo taisyklės 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti 
padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo 
taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
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mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas 
arba atitinkamus prizus 

� pagrindinio žaidimo taisyklės 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija 
– žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį 
žaidimo garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Bakstelėjus šį mygtuką nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, 
grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 
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331. Magiška žvaigždė („Astro Magic“) 
 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 270 EUR (du šimtai 
septyniasdešimt eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 9 

Už eilę galimų statyti monetų 
skaičius 1 (pakeisti negalima) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Taip 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 96,49%, kai statymas didžiausias 

Prizinis fondas 
9 000 monetų, kai statymas didžiausias 

4 950 monetų iš galaktikos premijos, kai statymas 
didžiausias 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik kiekvieno eilės didžiausias laimingas derinys. Laimėjimai iš išsisklaidžiusių simbolių, 
nemokamų sukimų ir premijos lošimų pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 
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Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir pasirinkite monetos vertę iš MONETŲ VERČIŲ sąrašo. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės ir eilės statymo pasirinkimo skydelis, tada braukite 
aukštyn arba žemyn ir pasirinkite monetos vertę iš MONETŲ VERČIŲ sąrašo.  

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje (Statymas). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis gali pakeisti bet kokį kitą simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį ir premijos simbolius. 
 
Išsisklaidęs simbolis 
Išmokos už išsisklaidžiusius simbolius skiriamos nepriklausomai nuo jų pozicijų būgnuose: 
l 2 išsisklaidę simboliai – 2X visas statymas 
l 2 išsisklaidę simboliai – 5X visas statymas 
l 2 išsisklaidę simboliai – 25X visas statymas 
l 2 išsisklaidę simboliai – 200X visas statymas 
Pastaba. Laimėjimai už išsisklaidžiusius simbolius, surašyti išmokų lentelėje, yra nurodyti monetomis ir jau 
padauginti iš viso statymo. 
 
Momentinė premija 
3, 4 arba 5 momentinės premijos simboliai, iškritę bet kurioje būgnų vietoje, suaktyvina momentinės premijos 
lošimą. Per šį premijos lošimą galite spustelėti arba bakstelėti bet kurį iš momentinės premijos simbolį ir 
gausite atsitiktinai parinktą prizą. 
Kiekvienas momentinės premijos simbolis gali suteikti: 
l atsitiktinai parinktą nemokamų sukimų kiekį (nuo 1 iki 10) 
l atsitiktinai parinktą viso statymo daugiklį, nuo 5 iki 50 visų statymų 
Pastaba. Kai žaidžiate nemokamus sukimus, papildomų nemokamų sukimų laimėti negalima. 
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Galaktikos premija 
3, 4 arba 5 galaktikos premijos simboliai, iškritę bet kurioje būgnų vietoje, suaktyvina galaktikos premijos 
lošimą. Kai žaidžiamas šios premijos lošimas, galite laimėti atsitiktinai parinktą monetų kiekį, prilygstantį nuo 
15 iki 550 visų statymų. 
 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite įjungti arba išjungti žaidimo garsą, padidinto 
greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Jei visus žaidimo garsus norite nutildyti, nustatymų skydelyje parametro 
GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį IŠJ. (jei garsus 
norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 
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l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas 
arba atitinkamus prizus 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija 
– žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus garso mygtuką galima įjungti arba išjungti žaidimo garsą. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Bakstelėjus šį mygtuką nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, 
grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
332. Muškietininko lošimo automatas („Musketeer Slot“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 20 EUR (dvidešimt eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas  Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 20 (pakeisti negalima) 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 1–5 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Taip 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas  Ne 
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Tipas  Automatas 

Grąža žaidėjui 96,69% 

Prizinis fondas 100 000 monetų esant didžiausiam statymui 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  
 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Laimėjimai, kuriuos laimite 
iškritus išsisklaidžiusiems simboliams, o taip pat per premijos lošimus, yra pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 
 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Spustelėkite ir pasirinkite monetos vertę iš MONETŲ VERČIŲ sąrašo, o taip pat monetų, kurias 
statysite už eilę, skaičių iš STATYMŲ UŽ EILĘ sąrašo. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Bakstelėkite , kad būtų rodomas monetų verčių ir statymų už eilę pasirinkimo skydelis, tada braukite 
aukštyn arba žemyn, kad pasirinktumėte monetos vertę iš MONETŲ VERČIŲ sąrašo, o taip pat monetų, 
kurias statysite už eilę, skaičių iš STATYMŲ UŽ EILĘ sąrašo.  

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Visas statymas (eurais) rodomas informacinėje juostoje (STATYMAS). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
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SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Išplėstinis laukinis simbolis  
Įprastų sukimų metu nuo 1 iki 5 būgnų gali atsitiktine tvarka pavirsti išplėstiniu laukiniu simboliu (laukinių 
simbolių būgnu). 
Nemokamų sukimų metu išplėstiniai laukiniai simboliai išlieka, kol baigiasi nemokami sukimai. 
Išplėstinis laukinis simbolis gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį simbolį. 
Pastaba. Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu 
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas 
derinys eilutėje. 

 
Išsisklaidęs simbolis 
Išsisklaidę simboliai gali iškristi bet kurioje būgnų vietoje ir už juos išmokama pagal išmokų lentelę. 

 
Nemokami sukimai 
Trims ar daugiau išsisklaidžiusių simbolių iškritus bet kurioje būgnų vietoje, suteikiamas konkretus skaičius 
nemokamų sukimų, kaip nurodyta išmokų lentelėje. 
Nemokamų sukimų metu galima laimėti papildomus nemokamus sukimus. 
Pasibaigus nemokamiems sukimams, galite laimėti ir daugiklį (nuo X2 iki X10). Daugiklis taikomas bendram 
nemokamų sukimų laimėjimų skaičiui. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma:  

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus  

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti 
padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo 
taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 
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VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Norėdami greitai išjungti visus žaidimo garsus, nustatymų 
skydelyje šalia parinkties GARSAS esantį įjungimo / išjungimo jungiklį 
stumtelėkite į padėtį IŠJ. (arba į padėtį ĮJ. , jei norite garsus įjungti). 

ISTORIJA Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma:  

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

• informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas 
išmokas arba atitinkamus prizus  

• informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 

Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, 
kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso 
stiprumą. 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio 
funkcija – žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite Garso mygtuką, galėsite perjungti žaidimo garsą (be to, 
garsą galėsite pakeisti ir atidarę NUSTATYMŲ langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Bakstelėjus šį mygtuką nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, 
grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 



	

	

	

833	

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
333. Raudonas laukinis drakonas („Red Dragon Wild“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 105 EUR (vienas šimtas 
penki eurai). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 30 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų 
skaičius  Nuo 1 iki 5 vienai eilei 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Ne 

Premijos lošimas Taip 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 96,80% 

Prizinis fondas 7 500 monetų už eilę, kai statymas didžiausias ir žaidžiami įprastiniai 
sukimai 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik kiekvienos eilės didžiausias laimingas derinys. Laimėjimai, kuriuos laimite per premijos 
lošimus, yra pridedami prie bendro laimėjimo. 
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Informacijos juostoje (-ose) po pagrindinio žaidimo ekranu rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už eilę monetų 
skaičių. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas . Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už 

eilę monetų skaičių. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Drakono laukinis simbolis 
l pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus raudonojo drakono premijos simbolį ir išplėstinį laukinį simbolį 
l jis gali nuo 1 iki 5 įprastinių ekrane rodomų simbolių paversti į mėlynojo drakono laukinius simbolius 
l lieka užrakintas visų nemokamų sukimų metu (įskaitant pakartotinai suaktyvintus nemokamus sukimus) 
l tik vienas drakono laukinis simbolis gali atsirasti pagrindinio žaidimo metu  
l tik vienas drakono laukinis simbolis gali atsirasti nemokamo sukimo metu, bet tik tuo atveju, jei drakono 

laukinis simbolis nėra užrakintas tam konkrečiam sukimui 

 
Mėlynojo drakono laukinis simbolis 
l pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus drakono laukinį simbolį, raudonojo drakono premijos simbolį ir 

išplėstinį laukinį simbolį 

 
Išplėstinis laukinis simbolis 
l išsiplečia per visą būgną, jei išsiplėsdamas jis sudaro bent vieną laimingą derinį 



	

	

	

835	

l pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus raudonojo drakono premijos simbolį ir drakono laukinį simbolį 
l kai ekrane drakono laukinis simbolis nėra rodomas, ekrane tuo pačiu metu gali pasirodyti ne daugiau kaip 

3 išplėstiniai laukiniai simboliai; tai taikoma pagrindinio žaidimo sukimams, o taip pat ir nemokamiems 
sukimams 

l kai drakono laukinis simbolis jau yra rodomas ekrane, tuo pačiu metu ekrane gali pasirodyti ne daugiau 
kaip 2 išplėstiniai laukiniai simboliai; tai taikoma pagrindinio žaidimo sukimams, o taip pat ir 
nemokamiems sukimams 

 
Raudonojo drakono premija 
Trys ar daugiau raudonojo drakono simbolių bet kurioje ekrano vietoje aktyvina premijos lošimą, per kurį 
galima laimėti nemokamus sukimus. 

 
„Bonus“ (Premija) 
Trys ar daugiau raudonojo drakono simbolių bet kurioje ekrano vietoje aktyvina premijos lošimą. 
Norėdami žaisti premijos lošimą, spustelėkite dėžes, kurios turi būti sulaužytos; už bet kurią sulaužytą dėžę gali 
būti skiriami nemokami sukimai. 
Mažiausias nemokamų sukimų skaičius, kurį galima laimėti premijos lošimo metu, yra 10, o didžiausias – 20. 
Įprastinių sukimų metu, kai aktyvinama premija, yra skiriamos ir pridėtinės vertės, nustatytos pagal bendrus 
statymus. 
l 5 x visas statymas 3 premijos simboliams 
l 10 x visas statymas 4 premijos simboliams 
l 15 x visas statymas 5 premijos simboliams 
Pastaba. Kai nemokamų sukimų lošimo metu bet kurioje ekrano vietoje yra rodomi 3 arba daugiau raudonojo 
drakono simbolių, yra skiriami tik 5 papildomi nemokami sukimai. Didžiausias nemokamų sukimų skaičius, 
kurį galima laimėti per įprastinį premijos lošimą, yra 100; tai apima pradinius nemokamus sukimus ir 
papildomus nemokamus sukimus, kure buvo pakartotinai suaktyvinti premijos lošimų metu. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 
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spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 

(tik realaus laiko režimu) Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada 
bakstelėjus ISTORIJA, galima naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams Spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau  

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
334. Ra ritiniai HD („Scrolls of Ra HD“) 
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Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 20 

Galimų statyti monetų 
skaičius Nuo 1 iki 5 (vienai eilei) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Taip 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 95,71%, kai statymas didžiausias 

Prizinis fondas 100 000 monetų, iš RA premijos 
lošimo 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Laimėjimai, kuriuos laimite 
iškritus išsisklaidžiusiems simboliams, o taip pat per premijos lošimus, yra pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 



	

	

	

838	

Spustelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už eilę monetų 
skaičių. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas . Kai 
gaunamas laimintis derinys, parodoma laimėta suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį 
derinį, padauginta iš eilutės daugiklio. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už 

eilę monetų skaičių. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, parodoma laimėta suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį 
derinį, padauginta iš eilutės daugiklio. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis gali pakeisti bet kokį kitą simbolį, išskyrus Išsisklaidžiusį ir Premijos simbolius. Šis 
simbolis gali būti rodomas tik ant 2, 3 ar 4 būgno, ir vienam laimingam deriniui gali būti naudojamas tik vienas 
Laukinis simbolis. 
Jeigu Laukinis simbolis yra rodomas 2, 3 ar 4 būgno vidurinėje eilėje, šis simbolis išsiplečia per visą būgną ir 
yra suteikiami 5 nemokami sukimai. Išplėstinis laukinis simbolis išlieka, kol baigiasi nemokami sukimai. 
Pastaba. Nemokamų sukimų metu nėra įmanoma laimėti papildomų nemokamų sukimų, – laukiniai simboliai 
nėra rodomi jokioje būgnų pozicijoje nemokamų sukimų metu. Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios 
specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai 
apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas derinys eilutėje. 

 
Išsisklaidęs simbolis 
Išsisklaidę simboliai gali iškristi bet kurioje būgnų vietoje: 
l Bet kurioje būgnų pozicijoje iškritus 2 išsisklaidžiusiems simboliams, išmokama 2 x visa statymo už eilę 

suma 
l Bet kurioje būgnų pozicijoje iškritus 3 išsisklaidžiusiems simboliams, išmokama 5 x visa statymo už eilę 

suma 
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l Bet kurioje būgnų pozicijoje iškritus 4 išsisklaidžiusiems simboliams, išmokama 10 x visa statymo už eilę 
suma 

l Bet kurioje būgnų pozicijoje iškritus 5 išsisklaidžiusiems simboliams, išmokama 25 x visa statymo už eilę 
suma 

 
RA premija 
3, 4 arba 5 RA premijos simboliai, iškritę bet kurioje būgnų pozicijoje, suaktyvina RA premijos lošimą. 
RA premijos lošimo metu jūs turite pasirinkti tris dėžutes. Pasirinkę kiekvieną atskirą dėžutę, jūs laimite 
atsitiktinį monetų skaičių; bendra jūsų laimėta suma yra padauginama iš monetos vertės ir yra pridedama prie 
bendrų laimėtų sumų. 

 
Rankraščių premija 
Kai parodomas Rankraščių premijos simbolis tuo pačiu metu bet kurioje 1, 3 ir 5 būgnų pozicijoje, 
įjungiamas Rankraščių premijos lošimas. Rankraščių premijos lošimo metu jūs turite pasirinkti vieną iš trijų 
galimų rankraščių, kad laimėtumėte atsitiktinį monetų skaičių; jūsų laimėta suma yra padauginama iš monetos 
vertės ir yra pridedama prie bendrų laimėtų sumų. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informaciaj apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 
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TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų 

ekraną. Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 

(tik realaus laiko režimu) Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada 
bakstelėjus ISTORIJA , galima naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau.  

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
335. Alisos nuotykiai („Alice Adventure“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 30 EUR (trisdešimt eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 30 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų skaičius Nuo 1 iki 10 (vienai eilei) 
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Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Taip (nekontroliuojamas) 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Taip 

Nemokami sukimai Taip (premija) 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 94,96% 

Prizinis fondas 10 000 monetų už eilę, kai statymas didžiausias ir daugikliai netaikomi 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) po pagrindinio žaidimo ekranu rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už eilę monetų 
skaičių. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas . Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 
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Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už 

eilę monetų skaičių. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis būgnas 
Šis simbolis rodomas tik nemokamų sukimų metu ir gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus laukinį 
daugiklį, išsisklaidžiusį simbolį ir premijos simbolį; iškritus šiam simboliui, jis išlieka per visus nemokamus 
sukimus. 
Pastaba. Nemokamų sukimų metu gali iškristi daugiau nei vienas laukinio būgno simbolis. Jei išmokų lentelėje 
nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu simboliu bus mokama taip pat, 
kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas derinys eilutėje. 
 
Alisos laukinis simbolis 
Pakeičia bet kurį kitą simbolį, išskyrus laukinio būgno simbolį, laukinį daugiklį, išsisklaidžiusį simbolį ir 
premijos simbolį. 
 
Laukiniai daugikliai 
Laukinio daugiklio simboliai pakeičia bet kurį kitą simbolį, išskyrus Alisos laukinį simbolį, laukinio būgno 
simbolį, išsisklaidžiusį simbolį ir premijos simbolį. 
Iš daugiklio simbolyje rodomo skaičiaus bus padauginami laimėjimai kiekvienoje eilutėje. 
Jei aktyvioje laimėjimo eilutėje yra keletas daugiklio simbolių, bendras daugiklis bus apskaičiuojamas 
dauginant laukinio daugiklio simboliuose rodomus skaičius. 
Pavyzdys: Esant trijų simbolių kombinacijai, kurioje vienas simbolis yra įprastas simbolis, o du simboliai yra 
X2, bendras daugiklis yra X4. 
 
Išsisklaidęs simbolis 
Išsisklaidę simboliai gali iškristi bet kurioje būgnų vietoje ir už juos išmokama pagal išmokų lentelę. 
 
„Bonus“ (Premija) 
Jeigu bet kurioje būgnų vietoje iškrenta trys ar daugiau premijos simbolių, skiriami 5, 8 arba 15 nemokamų 
sukimų (priklausomai nuo to, ką žaidėjas pasirinko premijos lošimo metu) žaidžiant pagrindinį žaidimą ir 
atliekant nemokamus sukimus. 
Pastaba. Nemokamų sukimų metu keisti monetos vertės jums neleidžiama. Nemokamų sukimų metu galima 
laimėti premiją. 
Pradėjus premijos lošimą, žaidėjas turi pasirinkti pageidaujamus nemokamus sukimus iš toliau nurodytų: 
l 5 nemokamų sukimų su 6X daugikliu 
l 8 nemokamų sukimų su 3X daugikliu 
l 15 nemokamų sukimų su 1X daugikliu 
Šie daugikliai taikomi tik tam tikriems nemokamiems sukimams. 
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Pastaba. Atliekant nemokamus sukimus, laimėtus per premijos lošimą, taikomos tokios pačios statymo eilutės, 
statymas už eilę ir monetos vertė, kaip ir lošimo, per kurį buvo suaktyvinti nemokami sukimai, metu; atliekant 
nemokamus sukimus draudžiama keisti monetų vertę. 
Kai trys ar daugiau premijos simbolių yra rodomi atskirai ant būgnų, premijas nemokamų sukimų metu galima 
laimėti neribotą laiką. Nemokamų sukimų pradžioje pasirinktas daugiklis galioja tik tiems konkretiems 
nemokamiems sukimams. 
Bet kokios nemokamų sukimų metu laimėtos premijos bus pridėtos prie „rietuvės“, kuri rodoma pagrindinio 
žaidimo ekrano kairėje pusėje. 
Laukinio būgno simbolis gali būti rodomas ant bet kurio būgno, bet tik nemokamų sukimų metu. Iškritęs 
Laukinio būgno simbolis yra išplečiamas ir išlieka, kol bus užbaigti tokio tipo nemokami žaidimai. 
Laukinio būgno simbolis gali būti rodomas ant bet kurio būgno, ir tuo pačiu metu daugiau nei vienas simbolis 
gali būti aktyvus; jis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus laukinius daugiklius, išsisklaidžiusį simbolį ir premijos 
simbolį. 
Jeigu nemokamų sukimų metu yra skiriami nemokami sukimai, išplėsti būgnai yra nustatomi iš naujo, kai yra 
užbaigiama kiekviena nemokamų sukimų grupė. 
Baigus nemokamus sukimus ir grįžus į įprastą žaidimo ekraną, laimėjimai yra pridedami prie galutinio likučio. 
 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

� informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 
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Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų 

ekraną. Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 

(tik realaus laiko režimu) Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada 
bakstelėjus ISTORIJA , galima naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau.  

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
336. Gera nuotaika („Ambiance“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 20 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų skaičius  1 už eilę (keisti negalima) 

Progresinis Ne 
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Tipas Automatas 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 95,06%, kai statymas didžiausias 

Prizinis fondas 5 000 monetų eilėje, kai statymas didžiausias 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik kiekvieno eilės didžiausias laimingas derinys. Išsisklaidžiusių simbolių ir nemokamų sukimų 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) po pagrindinio žaidimo ekranu rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas . Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 
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Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. Bakstelėkite 

, kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis gali pakeisti bet kokį kitą simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį. 
Kiekvieno nemokamų sukimų  metu atsitiktine tvarka du simboliai ar daugiau pavirsta į laukinius. 
Pastaba. Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu 
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas 
derinys eilutėje. 

 
Išsisklaidęs simbolis 
Išmokos už išsisklaidžiusius simbolius skiriamos nepriklausomai nuo jų pozicijų vieną kartą vieno sukimo 
metu. Išsisklaidžiusių simbolių laimėjimai rodomi išmokų lentelėje. 
Surenkamas kiekvienas ant būgnų esantis išsisklaidęs simbolis. Kai surenkate penkis išsisklaidžiusius 
simbolius ar daugiau, jūs laimite tokį nemokamų sukimų skaičių, kuris yra lygus surinktų išsisklaidžiusių 
simbolių skaičiui. 
Dabartinį surinktų išsisklaidžiusių simbolių skaičių galite peržiūrėti pagrindinio žaidimo ekrane šalia surinkimo 

simbolio . 
Pastaba. „Flash“ versijai: kai laimite nemokamus sukimus, spustelėkite PRADĖTI, kad pradėtumėte žaisti 
nemokamų sukimų lošimus; užbaigę nemokamus sukimus spustelėkite TĘSTI, kad grįžtumėte į pagrindinio 
žaidimo ekraną. 
Nemokamų sukimų metu kiekvienas išsisklaidęs simbolis, pasirodęs bet kurioje būgnų vietoje, suteikia 
papildomą nemokamą sukimą. 
Surinktų išsisklaidžiusių simbolių skaičius ir vėl pradedamas skaičiuoti nuo nulio po to, kai užbaigiami 
nemokami sukimai, ir jūs ir vėl galite pradėti rinkti simbolius. Be to, surinktų išsisklaidžiusių simbolių skaičius 
ir vėl pradedamas skaičiuoti nuo nulio, jeigu jūs prieš surinkdami nemokamiems sukimams laimėti reikiamą 
minimalų išsisklaidžiusių simbolių skaičių, pakeičiate monetos vertę. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
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suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų 

ekraną. Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, galima 
naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 
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Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau.  

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
337. Geriausi dalykai gyvenime („Best things in life“)  

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 60 EUR (šešiasdešimt 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 30 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų 
skaičius Nuo 1 iki 5 (vienai eilei) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 95,09% 

Prizinis fondas 

10 000 monetų už eilę, kai statymas didžiausias ir žaidžiami įprastiniai 
sukimai 

50 000 monetų už eilę, kai statymas didžiausias ir žaidžiami nemokami 
sukimai taikant x5 laimėjimų daugiklį 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
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Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Išsisklaidžiusių simbolių ir 
nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
. 
Informacijos juostoje (-ose) po pagrindinio žaidimo ekranu rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už eilę monetų 
skaičių. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas . Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už 

eilę monetų skaičių. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis gali pakeisti bet kokį kitą simbolį, išskyrus išsisklaidžiųsį. 
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Įprastų sukimų ir nemokamų sukimų metu laukinis simbolis gali išsiplėsti per visą būgną, nesvarbu, kurioje 
būgnų vietoje jis yra, jeigu išsiplėsdamas jis sudaro bent vieną laimingą derinį. 
Pastaba. Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu 
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas 
derinys eilutėje. 

 
Išsisklaidęs simbolis 
Išmokos už išsisklaidžiusius simbolius skiriamos nepriklausomai nuo jų pozicijų vieną kartą vieno sukimo 
metu. Įprastų sukimų ir nemokamų sukimų metu gauti išsisklaidžiusių simbolių laimėjimai yra rodomi išmokų 
lentelėje. 
Pastaba. Išsisklaidę ir laukiniai simboliai negali būti rodomi ant to paties būgno. 

 
Nemokami sukimai 
Nemokami sukimai skiriami, kai įprastų sukimų metu bet kurioje būgnų vietoje iškrenta trys ar daugiau 
išsisklaidžiusių simbolių, o kitų nemokamų sukimų metu – vienas ar daugiau išsisklaidžiusių simbolių bet 
kurioje būgnų vietoje. 
Nemokamų sukimų metu bet kokie laimėjimai padauginami iš dabartinio daugiklio (X1, X2, X3, X4 arba X5). 
Nemokamų sukimų metu kiekvienas sukimas be laimėjimų padidina tuometinį daugiklį vienetu iki ne daugiau 
kaip X5. Po laimingo sukimo tuometinis daugiklis yra nustatomas į X1. 
Pavyzdys: Esamas daugiklis 1 sukimui yra X1 ir šio sukimo pabaigoje nėra jokių laimėjimų, – daugiklis 
padidinamas iki X2 kitam sukimui (2 sukimas). Esamas daugiklis 2 sukimui yra X2 ir šio sukimo pabaigoje 
gaunami laimėjimai, kurie yra padauginami iš X2 ir pridedami prie jūsų balanso, – kito sukimo daugiklis yra 
pakeičiamas į X1. 
 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 
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Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 

(tik realaus laiko režimu) Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada 
bakstelėjus ISTORIJA , galima naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau.  

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS 
Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
338. Trys vyšnios („Cherry Trio“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,02 EUR (du euro centai). Maksimali statymo suma – 500 EUR (penki šimtai eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 3 
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Tipas Automatas 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 5 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų skaičius  1 (pakeisti negalima) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Ne 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip (pakartotiniai sukimai) 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 97,00% 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik kiekvieno eilės didžiausias laimingas derinys. Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie 
bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) po pagrindinio žaidimo ekranu rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas . Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
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Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. Bakstelėkite 

, kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis vyšnios simbolis 
Už laukinį vyšnios simbolį išmokama pagal išmokų lentelę, ir šis simbolis gali pakeisti bet kurį kitą symbolį 
siekiant gauti laimingą derinį. 

 
Pakartotiniai sukimai 
Jeigu įprasto sukimo metu laukinis vyšnios simbolis yra rodomas: 
l ištisai per vieną būgną (vienas simbolis kiekvienoje būgno eilutėje), jūs laimite du nemokamus 

pakartotinius sukimus, kurių metu tas būgnas yra laukinis ir nesisuka (sukasi tik kiti du būgnai) 
l ištisai per du būgnus (vienas simbolis kiekvieno būgno kiekvienoje eilutėje), jūs laimite vieną nemokamą 

pakartotinį sukimą, kurio metu tie būgnai yra laukiniai ir nesisuka (sukasi tik kitas būgnas) 
l visų būgnų visose eilutėse, jūs laimite 1000 monetų prizinį 
 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 
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Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 

(tik realaus laiko režimu) Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada 
bakstelėjus ISTORIJA , galima naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau  

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS 
Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
339. Kietas vyrukas („Nacho Libre“) 
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Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 10 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų skaičius  Nuo 1 iki 10 (vienai eilei) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Taip (Laukinis simbolis) 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 96,57% 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse sudaromi iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie 
sudedami. Jei vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Išsisklaidžiusių 
simbolių ir nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) po pagrindinio žaidimo ekranu rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 
 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už eilę monetų 
skaičių. 
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Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas . Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už 

eilę monetų skaičių. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis gali pakeisti bet kokį kitą simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį. 
Kai laukinis simbolis yra laimingo derinio dalis, pagal tą derinį laimėta suma yra padvigubinama, – tai taikoma 
ir įprastiniams, ir išplėstiniams laukiniams simboliams įprastinių ir nemokamų sukimų metu. 
 
Išsisklaidęs simbolis 
3 ar daugiau išsisklaidžiusių simbolių bet kurioje būgnų vietoje suaktyvina nemokamus sukimus. Be to, už 
išsisklaidžiusius simbolius skiriama suma pagal išmokų lentelę. 
Tais atvejais, kai aktyvinami nemokami sukimai, prieš pradėdami galite pasirinkti nemokamų sukimų tipą: 
l 15 nemokamų sukimų, kai laukiniai simboliai išsiplečia per visą būgną, jei išsiplėsdami jie sudaro 

laimingą derinį 
l 10 nemokamų sukimų, kai laukiniai simboliai yra įprastiniai (neišsiplečia), o visi laimėjimai yra 

padauginami iš trijų 
Visi nemokamų sukimų metu gauti laimėjimai pridedami prie bendrojo likučio. 
 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 
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l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, galima 
naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 
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(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau  

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
340. Dvigubas Disko („Disco Double“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 400 EUR (keturi šimtai 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas  Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 20 (pakeisti negalima) 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 1 (pakeisti negalima) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Taip 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip (sklaidos) 

Momentinis laimėjimas  Ne 

Grąža žaidėjui 95,11% 

Prizinis fondas 10 000 monetų 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  
 
KAIP ŽAISTI 
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Pastaba. Jei pinigų likutis žaisti nepakankamas, statymas gali būti sumažintas iki minimalaus. Šiuo tikslu 
parodomas atitinkamas dialogo langas. 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 
 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Spustelėkite ir pasirinkite monetos vertę iš MONETŲ VERTĖS sąrašo. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Bakstelėkite kad būtų parodyta monetos vertės pasirinkimo skydelis  

Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Sudarant laimingus derinius, laukinis simbolis gali pakeisti bet kokius kitus simbolius, išskyrus 
išsisklaidžiusius simbolius (Dvigubas Disco) 
 
Nemokami sukimai 
Trys arba daugiau išsisklaidžiusių simbolių (nepakeisti laukiniu simboliu) bet kurioje būgno vietoje suteikia 10 
nemokamų sukimų. 
Laimėjimai, gauti iš išsisklaidžiusių simbolių ir kitų įprastų laimėjimų pagal sukimus, kurie suaktyvina 
nemokamus sukimus, pridedami prie jūsų likučio bei prie bendro nemokamų sukimų  laimėjimo,  
Jei dvigubas simbolis sustoja 3 būgne per nemokamų sukimų lošimą, esamas bendras laimėjimas ir nemokamų 
sukimų lošimas yra dvigubinamas.  
Pastaba. Nemokamų sukimų metu keisti monetos vertės jums neleidžiama. Papildomų nemokamų sukimų 
suaktyvinti negalima, tačiau pagal išsisklaidžiusius simbolius bus išmokama pagal mokėjimo grafiką. 
 
Laimėjimo limitavimas 
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Pastaba. Laimėjimo limitavimas taikomas įprastiems sukimams, taip pat nemokamiems sukimams.  
Per kiekvieną sukimą galite laimėti iki 10 000 monetų. 
Sukimo metu pasiekus didžiausią išmokamą sumą (10 000 monetų), laimingasis derinys, už kurį surenkama 
didžiausia išmokama suma, limituojamas taip, kad jūs negalėtumėte laimėti daugiau kaip 10 000 monetų. Visi 
kiti laimingieji deriniai po to sukimo anuliuojami. 
 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma:  

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus  

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti 
padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo 
taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai:  
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Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma:  

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius  

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas 
išmokas arba atitinkamus prizus  

l informaciaj apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės  

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, 
kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso 
stiprumą. 

Jei NUSTATYMŲ lange greta parametro kairiarankių režimas esantį jungiklį nustatysite į padėtį 
ĮJ., bus įjungtas kairiarankių režimas (kairiosios ekrano pusės mygtukai bus rodomi dešinėje, o 
mygtukai iš dešinės bus atitinkamai perkelti į kairę). Ši funkcija veikia tik gulsčiuoju ekrano 
režimu; jei norite grįžti į numatytąjį dešiniarankių režimą, nustatykite jungiklį į padėtį IŠJ. 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija 
– žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį 
žaidimo garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ 
langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Jei šis mygtukas bakstelėjamas nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų 
lentelėje, grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
341. Džokerio tūkstančiai („Joker Stacks“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 450 EUR (keturi šimtai 
penkiasdešimt eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 1, 3 ir 5 būgnai: 3 eilės 
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Tipas Automatas 

2 ir 4 būgnai: 4 eilės 

Laimėjimo eilių skaičius 15 (pakeisti negalima) 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 1 (pakeisti negalima) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip (premijos simbolis) 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip (sklaidos) 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 96,60% 

Prizinis fondas 150 monetų vienoje eilėje įprastinių sukimų metu 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik kiekvieno eilės didžiausias laimingas derinys. Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie 
bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir pasirinkite monetos vertę iš MONETŲ VERTĖS sąrašo. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
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Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad būtų parodyta monetos vertės pasirinkimo skydelis, tada braukite aukštyn arba žemyn 
ir pasirinkite monetos vertę iš MONETŲ VERTĖS sąrašo.  

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus Premijos simbolius. 
Pastaba. Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu 
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas 
derinys eilutėje. 

 
Nemokami sukimai 
Trys sklaidos (Premijos simboliai) bet kurioje 1, 3 ir 5 būgnų vietoje aktyvina 15 nemokamų sukimų. 
Nemokamų sukimų metu ant būgno atsiradus laukiniams simboliams Laukinių simbolių skaitiklis padidėja 
sulig kiekvienu laukiniu simboliu (jie yra renkami) ir:  
l surinkus 6 laukinius simbolius – 1 būgnas pavirsta laukiniu būgnu likusiems sukimams ir dar gaunate 2 

papildomus nemokamus sukimus; 
l surinkus dar 10 laukinių simbolių (iš viso – 16) – 3 būgnas pavirsta laukiniu būgnu likusiems sukimams ir 

dar gaunate 2 papildomus nemokamus sukimus; 
l surinkus dar 10 laukinių simbolių (iš viso – 26) – 5 būgnas pavirsta laukiniu būgnu likusiems sukimams ir 

dar gaunate 1 papildomą nemokamą sukimą. 
Pastaba. Nemokamų sukimų metu Sklaidos nėra rodomos ant būgnų. Nemokamų sukimų metu negalite keisti 
statymo dydžio. 
 
Laisvi džokerio būgnai 
Įprasto sukimo pradžioje bet kuris iš 1, 3 ar 5 būgnų gali pavirsti Laisvu būgnu ir išlieka juo iki sukimo 
pabaigos. 
 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 
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l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti 
padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo 
taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 

žaidimo pagrindinio ekrano vietą arba . 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas 
arba atitinkamus prizus 
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l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija 
– žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį 
žaidimo garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ 
langą). 

 Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Bakstelėjus šį mygtuką nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, 
grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
342. Pinigų kupranugaris („Cash Camel“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 20 (pakeisti negalima) 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 1 (pakeisti negalima) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Taip 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 
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Tipas Automatas 

Grąža žaidėjui 95,97% 

Prizinis fondas 500 monetų vienoje eilėje įprastinių sukimų metu 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik kiekvieno eilės didžiausias laimingas derinys. Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie 
bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir pasirinkite monetos vertę iš MONETŲ VERČIŲ sąrašo. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad būtų parodyta monetos vertės pasirinkimo skydelis, tada braukite aukštyn arba žemyn 
ir pasirinkite monetos vertę iš MONETŲ VERTĖS sąrašo.  

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
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Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Sudarant laimingus derinius, laukinis simbolis gali pakeisti bet kokius kitus simbolius, išskyrus 
išsisklaidžiusius simbolius. 
Pastaba. Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu 
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas 
derinys eilutėje. 
 
Išsisklaidęs simbolis 
Jei iškrenta trys arba daugiau išsisklaidžiusių simbolių, nepriklausomai nuo jų vietos būgnuose, skiriama 
išmokų lentelėje nurodyta išmoka. 
 
Pinigų kupranugario Nemokami sukimai 
Jei Pinigų kupranugario nemokamų sukimų metu iškrenta vienas arba daugiau išsisklaidžiusių simbolių, 
nepriklausomai nuo jų vietos būgnuose, skiriami papildomi išmokų lentelėje nurodyti Pinigų kupranugario 
nemokami sukimai (Pinigų kupranugario nemokami sukimai). 
Jei Pinigų kupranugario nemokamų sukimų metu laukinis simbolis rodomas per visą trečią būgną („sukrautas 
laukinis simbolis“), laimėjimų daugiklio vertė padidėja vienetu, ne daugiau kaip 10 kartų. 
Pastaba. Kaktuso nemokami sukimai negali būti suaktyvinti Pinigų kupranugario nemokamų sukimų metu. 

 
Kaktuso prizas 
Jei įprastų sukimų metu laukinis simbolis rodomas per visą trečią būgną („sukrautas laukinis simbolis“), 
įjungiamas Kaktuso prizo lošimas, kai jūs turite pasirinkti vieną iš statinių, kad atsitiktinės atrankos būdu 
laimėtumėte 5, 7, 8 arba 10 Kaktuso nemokamų sukimų. 
3 būgnas yra „Wild“ (laukinis) ir toks išlieka Kaktuso nemokamų sukimų metu. 
Be to, kiekvienąkart, kai Kaktuso nemokamų sukimų metu iškrenta laimingas derinys, simboliai, iš kurių 
sudarytas tas laimingas derinys, būgnų pakartotinio sukimo metu nesisuka (pakartotinis sukimas irgi yra 
laukinis) – laimingas derinys dar nėra išmokamas. Be to, bet kokie kiti laimingi simboliai, iškritę kitų 
pakartotinių sukimų metu, irgi yra užlaikomi. 
Pastaba. Pakartotinis sukimas nesumažina likusių Kaktuso nemokamų sukimų skaičiaus. 
Jeigu po pakartotinio sukimo jums iškris daugiau laimingų derinių, ankstesni laimingi simboliai ir nauji 
laimingi simboliai pakartotinio būgnų sukimo metu nesisuka – laimingi deriniai dar nėra išmokami. 
Tai tęsiasi iki tol, kol galutinis laimėjimas (suformuotas iš visų užlaikytų simbolių) daugiau negali būti 
didinamas (daugiau nebeiškrenta jokių kitų simbolių, kurie gali būti užlaikyti), ir šiuo momentu yra išmokamas 
galutinis laimėjimas, ir Kaktuso nemokami sukimai pradedami iš naujo. 
Pastaba. Pinigų kupranugario nemokami sukimai negali būti suaktyvinti Kaktuso nemokamų sukimų metu. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus 
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l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe 
spustelėsite mygtuką nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti 
padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo 
taisykles. 

Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią 
žaidimo pagrindinio ekrano vietą. 

VISAS EKRANAS Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano 
režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį 
mygtuką dar kartą arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso 
stiprumo skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti 
laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų 
skydelyje parametro GARSAS įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į 
padėtį IŠJ. (jei garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės 
langas, kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas 
išmokas arba atitinkamus prizus 

� informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, 
kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso 
stiprumą. 
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Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio 
funkcija – žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 

Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite garso mygtuką, galėsite įjungti arba išjungti bendrąjį 
žaidimo garsą (atskirai reguliuoti įvairių garso tipų stiprumą galite atsidarę NUSTATYMŲ 
langą). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 

Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 

Bakstelėjus šį mygtuką nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, 
grįžtama į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 

(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
343. Lokio legendos („Legends of Loki“)  

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas  Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 20 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų skaičius 20 (pakeisti negalima) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas  Ne 

Grąža žaidėjui 96,23% 
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Tipas  Automatas 

Prizinis fondas 500 monetų vienoje eilėje įprastinių sukimų metu 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  

 
KAIP ŽAISTI 
Visi laimingi deriniai eilėse sudaromi iš kairės į dešinę, išskyrus išsisklaidžiusius simbolius. Jei laimėjimų yra 
keliose eilėse, jie sudedami. Išmokamas tik kiekvieno eilės didžiausias laimingas derinys. Išsisklaidžiusių 
simbolių ir nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus.  
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas . Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. Bakstelėkite 

, kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
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SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Sudarant laimingus derinius, laukinis simbolis gali pakeisti bet kokius kitus simbolius, išskyrus 
išsisklaidžiusius simbolius. 
Pastaba. Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu 
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas 
derinys eilutėje. 

 
Išsisklaidęs simbolis 
Jei įprastų sukimų metu iškrenta trys arba daugiau išsisklaidžiusių simbolių, nepriklausomai nuo jų vietos 
būgnuose, skiriamas tam tikras išmokų lentelėje nurodytas monetų skaičius ir 10 nemokamų sukimų. 

 
Nemokami sukimai 
Nemokamų sukimų lošimo pradžioje yra pasirenkamas vienas atsitiktinis simbolis (išskyrus laukinį arba 
išsisklaidžiųsį simbolį), kuris išlieka viso nemokamų sukimų lošimo metu. Kiekvieną kartą, kai nemokamo 
sukimo metu tas simbolis yra parodomas ant būgnų, jis išlieka toje pačioje vietoje iki tol, kol baigiasi 
nemokamų sukimų lošimas. 
Pastaba. Papildomų nemokamų sukimų nesuaktyvinama. Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bendro 
laimėjimo. 

 
Laukiniųjų simbolių taikymas 
Įprasto sukimo pradžioje atsitiktine tvarka Loki skeptru bus suduodama į atsitiktinai pasirinktas būgnų padėtis, 
jas paverčiant laukiniais simboliais. Laukiniai simboliai išliks toje pačioje vietoje iki tol, kol baigsis sukimas; 
bet kokie laukiniai simboliai ant būgnų iškrenta taip pat, kaip ir įprasto žaidimo metu.  

 
Audra su liūtimis 
Įprasto sukimo, kurio metu neiškrito laimingų derinių, pabaigoje atsitiktine tvarka žaibas trenks į atsitiktinai 
pasirinktas būgnų padėtis, jas paverčiant įprastu simboliu (tokiu pačiu simboliu kiekvienai padėčiai, į kurią 
trenkė žaibas) arba laukiniu simboliu. Bet kokie paskesni laimėjimai bus skiriami, kai baigsis audra. 

 
Sukrautų simbolių pakartotinis sukimas 
Kai visą pirmą būgną (labiausiai į kairę nutolusį būgną) užima tas pats simbolis (išskyrus išsisklaidžiusį arba 
laukinį simbolį), kuris nepakeičiamas laukiniu simboliu, yra skiriamas pakartotinis sukimas. 
Pakartotinio sukimo metu ant pirmo būgno rodomi simboliai išlieka toje pačioje vietoje.  
Be to, jeigu pakartotinio sukimo metu bet kurioje kitoje būgnų vietoje iškrenta toks pats simbolis, koks yra 
rodomas ant pirmo būgno, arba laukiniai simboliai, skiriamas kitas pakartotinis sukimas, kurio metu tokie 
patys, kaip ant pirmo būgno esantys simboliai arba laukiniai simboliai išlieka toje pačioje vietoje. Kai 
pakartotinio sukimo metu bet kurioje kitoje būgnų vietoje daugiau nebeiškrenta toks pats simbolis, koks yra 
rodomas ant pirmo būgno, arba laukiniai simboliai, suma, kurią laimėjote pakartotinio (-ių) sukimo (-ų) metu 
bus įtraukta į bendrą laimėjimą ir vėl bus tęsiamas įprastas žaidimas. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai:  
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Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma:  

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius;  

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją.  

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės.  

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų 

ekraną. Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma:  

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius;  

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

� informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną.  

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 
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Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA , galima 
naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją.  

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės.  

 
344. Aukso kalnai („Stacks O' Gold“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 200 EUR (du šimtai 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 
1, 3 ir 5 būgnai: 3 eilės 

2 ir 4 būgnai: 4 eilės 

Laimėjimo eilių skaičius 34 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų skaičius 20 (pakeisti negalima) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip („Aukso kalnų“ simbolis) 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 96,71% 

Prizinis fondas 200 monetų vienoje eilėje įprastinių sukimų metu 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
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Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik kiekvieno eilės didžiausias laimingas derinys. Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie 
bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus.  
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas . Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. Bakstelėkite 

, kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus Aukso kalnų simbolius. 
Pastaba. Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu 
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas 
derinys eilutėje. 

 
Nemokami sukimai 
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Trys Aukso kalnų simboliai bet kurioje 1, 3 ir 5 būgnų vietoje aktyvina 15 nemokamų sukimų. 
Nemokamų sukimų metu ant būgno atsiradus laukiniams simboliams laukinių simbolių skaitiklis padidėja sulig 
kiekvienu laisvu simboliu (jie yra renkami) ir: 
l surinkus 6 laukinius simbolius – 1 būgnas pavirsta laukiniu būgnu likusiems sukimams ir dar gaunate 2 

papildomus nemokamus sukimus; 
l surinkus dar 10 laukinių simbolių (iš viso – 16) – 3 būgnas pavirsta laukiniu būgnu likusiems 

nemokamiems sukimams ir dar gaunate 2 papildomus nemokamus sukimus; 
l surinkus dar 10 laukinių simbolių (iš viso – 26) – 5 būgnas pavirsta laukiniu būgnu likusiems sukimams ir 

dar gaunate 1 papildomą nemokamą sukimą. 
Jeigu laukinių simbolių aukso puodas parodomas bet kurioje būgnų vietoje (tai įmanoma tik nemokamų sukimų 
metu), dabartinis laukinių simbolių skaitiklis užsipildo (laikoma, kad visi dabartinio skaitiklio laukiniai 
simboliai buvo surinkti), ir jūs pradedate rinkti simbolius kitam skaitikliui. 
Pastaba. Nemokamų sukimų metu Aukso kalnų simboliai nėra rodomi ant būgnų. Nemokamų sukimų metu 
negalite keisti statymo dydžio. 

 
Sukrautų laukinių simbolių būgnai 
Įprasto sukimo pradžioje bet kuris iš 1, 3 ar 5 būgnų gali atsitiktinai pavirsti visiškai sukrautų laukinių simbolių 
būgnu ir išlieka juo iki sukimo pabaigos. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 
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Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų 

ekraną. Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

� infromacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA , galima 
naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
345. Karalius („The King“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 50 EUR (penkiasdešimt 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 25 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų skaičius 25 (pakeisti negalima) 
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Tipas Automatas 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Taip 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 96,01% 

Prizinis fondas 100 000 monetų, kai skiriamas pinigų rato prizas 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Visi laimingi deriniai eilėse sudaromi iš kairės į dešinę, išskyrus išsisklaidžiusius simbolius. Jei laimėjimų yra 
keliose eilėse, jie sudedami. Išmokamas tik kiekvieno eilės didžiausias laimingas derinys. Priziniai laimėjimai 
ir nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) po pagrindinio žaidimo ekranu rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas . Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
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Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. Bakstelėkite 

, kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis yra sukrautas, ir jūs galite gauti laukinį simbolį to paties būgno vienoje, dviejose ar trijose 
pozicijose. 
Sudarant laimingus derinius, laukinis simbolis gali pakeisti bet kokius kitus simbolius, išskyrus 
išsisklaidžiusius ir pinigų rato simbolius. 

 
Išsisklaidęs simbolis 
Jeigu įprastų sukimų metu bet kurioje 1, 3 ir 5 būgnų pozicijoje iškrenta trys išsisklaidę simboliai, yra 
suaktyvinama 8 karaliaus nemokamų sukimų. 

 
Karaliaus nemokami sukimai 
Atliekant karaliaus nemokamus sukimus, kiekvieno sukimo pradžioje atsitiktine tvarka yra pasirenkama nuo 2 
iki 5 būgnų siekiant sinchronizuoti sukimą (tie patys simboliai ant kiekvieno būgno); pasirinkti būgnai visada 
bus vienas šalia kito. 
Pastaba. Papildomų nemokamų sukimų nesuaktyvinama. Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bendro 
laimėjimo. 
Nemokamų sukimų metu statymo keisti negalima. 

 
Pinigų rato prizas 
Bet kurioje būgnų pozicijoje iškritus penkiems ar daugiau pinigų ratų simbolių suaktyvinamas pinigų rato 
prizinis lošimas, kurį sudaro du etapai. 
Pirmajame pinigų rato prizinio lošimo etape pradiniai pinigų rato simboliai išlieka, o būgnai išnyksta fone ir 
prasideda pakartotinis nemokamas sukimas, – už bet kokius laimingus derinius nebus išmokama pinigų rato 
prizinio lošimo metu. 
Pastaba. Pakartotinio sukimo metu pinigų rato simbolis bus rodomas įprastai ir neišnyks fone. 
Jeigu pasibaigus pakartotiniam sukimui bet kurioje būgnų pozicijoje iškrenta papildomi pinigų rato simboliai, 
skiriamas dar vienas pakartotinis sukimas (nesvarbu, kiek yra naujų pinigų rato simbolių), kurio metu visi tuo 
metu matomi pinigų rato simboliai išlieka. 
Pirmasis pinigų rato prizinis etapas baigiasi, kai pakartotinio sukimo pabaigoje neiškrenta jokie nauji pinigų 
rato simboliai arba visos būgnų pozicijos yra užpildomos pinigų rato simboliais. 
Priklausomai nuo to, koks yra pinigų rato simbolių, matomų ant būgnų, skaičius pinigų rato prizinio lošimo 
pirmojo etapo pabaigoje, antrasis etapas gali būti toks: 
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l Super pinigų rato lošimas: kai yra 6–10 pinigų ratų simbolių ir skiriama iki 1 000 monetų; 
l Mega pinigų rato lošimas: kai yra 11–14 pinigų rato simbolių ir skiriama iki 2 500 monetų; 
l Epinis pinigų rato lošimas: kai yra visi 15 pinigų ratų simbolių ir skiriama iki 100 000 monetų. 
Norėdami pradėti Super pinigų rato, Mega pinigų rato arba Epic pinigų rato lošimą, patvirtinkite, kad norite 

tęsti, ir spustelėkite arba bakstelėkite , kad pradėtumėte sukti ratą. 
Antrasis pinigų rato prizinio lošimo etapas baigiasi tada, kai baigia suktis ratas. Jūs laimite ant rato rodomą 
sumą.  
Pastaba. Pinigų rato prizinio lošimo metu statymo keisti negalima. Laimėjimai, kuriuos gaunate pinigų rato 
prizinio lošimo metu, yra pridedami prie bendro laimėjimo. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 
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Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, galima 
naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Parinkčių ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau  

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
346. Kietuoliai („Hot Shots“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi per būgnus einančia laimėjimo kryptimi. Minimali 
statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 62,5 EUR (šešiasdešimt du eurai, 
50 centų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Krypčių skaičius 243 

Monetų skaičius 25 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 
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Tipas Automatas 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 97,15% 

Prizinis fondas 
2500 monetų viena kryptimi, kai statymas didžiausias ir žaidžiami 
įprastiniai sukimai 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai kryptyse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose kryptyse, jie sudedami. 
Jei vienoje kryptyje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Pastaba. Gretimų laimingų simbolių derinių (krypčių) skaičius apskaičiuojamas sudauginus visuose būgnuose 
esančių laimingų simbolių skaičius. Jei, pavyzdžiui, 1 būgne yra 1 laimingas simbolis, 2 būgne yra 1 laimingas 
simbolis, o 3 būgne yra 2 laimingi simboliai, tada gretimų laimingų simbolių derinių kiekis iš viso yra 1 x 1 x 2 
= 2. Tokiu atveju laimima iš 3 būgnų. Išmokų lentelėje galite pamatyti sumą, kuri laimima, jei laimingas 
simbolis iškrenta 3 būgnuose. 
Informacijos juostoje (-ose) po pagrindinio žaidimo ekranu rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimas statyti monetas (1, 2, 3, 4, 
5 x 25 monetos). 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas . Kiekvieno 
laimingo derinio atveju laimėta suma – tai gretimų laimingų simbolių skaičius, padaugintas iš išmokų lentelėje 
nurodytos sumos, atitinkančios būgnų skaičių. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
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Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimas statyti 

monetas (1, 2, 3, 4, 5 x 25 monetos). Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kiekvieno 
laimingo derinio atveju laimėta suma – tai gretimų laimingų simbolių skaičius, padaugintas iš išmokų 
lentelėje nurodytos sumos, atitinkančios būgnų skaičių. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis gali pakeisti bet kokį kitą simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį. 
Kiekvienas ekrane iškritęs laukinis simbolis išsiplečia per šalia į kairę ir į dešinę, taip pat – į aukštyn ir žemyn 
esančius simbolius. Simboliai, per kuriuos išsiplėtė laukinis simbolis, irgi tampa laukiniais. 
Pastaba. Jei laukinis simbolis iškrenta būgnų viršutinėje eilėje, jis išsiplečia tik žemyn, kairėn ir dešinėn. Jei 
laukinis simbolis iškrenta būgnų apatinėje eilėje, jis išsiplečia tik aukštyn, kairėn ir dešinėn. Laukinis simbolis 
nesiplečia, jei išsiplėtęs uždengtų išsisklaidžiusį simbolį. Tačiau kitomis kryptimis, kuriose išsisklaidžiusių 
simbolių nėra, jis plečiasi kaip įprasta. 
Laukiniai simboliai gali iškristi tik 3, 4 ir 5 būgnuose, kai žaidžiami įprastiniai arba nemokami sukimai. 
Pastaba. Jei laukinis simbolis iškrenta 3 būgne, jis gali išsiplėsti į 2 būgną. Taip laukinis simbolis gali atsirasti 
ir 2 būgne. 

 
Išsisklaidęs simbolis 
Jei iškrenta du arba daugiau išsisklaidžiusių simbolių, nepriklausomai nuo jų vietos būgnuose, skiriama išmokų 
lentelėje nurodyta išmoka. 
Žaidžiant visus nemokamus sukimus, suteiktus dėl išsisklaidžiusių simbolių, visos išmokos didinamos 3X. Per 
nemokamus sukimus iš išsisklaidžiusių simbolių gauti laimėjimai irgi dauginami iš 3. 
Kai žaidžiami nemokami sukimai, gali būti suteikta papildomų nemokamų sukimų. Jokio papildomų 
nemokamų sukimų apribojimo nėra. 
Laimėjimai, gauti iš išsisklaidžiusių simbolių (4, 6 ir 10 statymų dydžio) pridedami prie bendrojo nemokamų 
sukimų laimėjimo. 
Nemokamų sukimų metu statymo suma lieka tokia pati, kokia buvo per sukimą, kurio metu suteikti nemokami 
sukimai. Pakeisti jos negalima. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 



	

	

	

883	

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 
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Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, galima 
naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau  

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS 
Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
347. Longvėjaus paslaptis („Mystery of LongWei“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 200 EUR (du šimtai 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 4 

Laimėjimo eilių skaičius 40 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų skaičius  40 (pakeisti negalima) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 97,01% 

Prizinis fondas 1000 monetų vienoje eilėje įprastinių sukimų metu 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
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Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik kiekvienos eilės didžiausias laimingas derinys. Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie 
bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) po pagrindinio žaidimo ekranu rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. Bakstelėkite 

, kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Sudarant laimingus derinius, laukinis simbolis gali pakeisti bet kokius kitus simbolius, išskyrus 
išsisklaidžiusius ir paslaptinguosius simbolius. 
Pastaba. Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu 
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas 
derinys eilutėje. 

 
Išsisklaidęs simbolis 
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Įprastų sukimų metu trys arba daugiau išsisklaidžiusių simbolių, iškritusių bet kurioje būgnų vietoje, suaktyvina 
nemokamų sukimų lošimą. 
Pastaba. Papildomų nemokamų sukimų nesuaktyvinama. Nemokamų sukimų metu negalite keisti statymo 
dydžio. 

 
Didžiuliai simboliai 
Didžiuliai simboliai rodomi bet kurioje 2, 3, 4 ir 5 būgnų pozicijoje tik nemokamų sukimų ir drakono didžiulių 
sukimų metu. 
Už šiuos simbolius, kurie ant būgno gali būti 3x3 arba 4x4 pozicijose, skiriamos didelės išmokos. 
Pastaba. Laukiniai simboliai negali pavirsti į didžiulius simbolius. 

 
Drakono didžiuliai sukimai 
Jei įprastų sukimų metu ant 1-o būgno iškrenta paslaptingas simbolis, pradedamas drakono didžiulių sukimų 
lošimas ir 1 būgnas liaujasi suktis, o paslaptingas simbolis ir kiti būgnai ir toliau sukasi. 
Drakono didžiulių sukimų  metu 1 būgnas visada sustoja greičiau nei kiti būgnai ir paslaptingas simbolis. 
Vykstant drakono didžiulių sukimų lošimui kiekvieno sukimo metu paslaptingas simbolis praras vieną poziciją 
ir tuo pačiu metu suksis atskirai, ir tai tęsis tol, kol ant būgno nebeliks šio simbolio, ir taip bus užbaigti dėl to 
paslaptingo simbolio atliekami drakono didžiuliai sukimai. 
Paslaptingo simbolio sukimo metu visada iškrenta toks simbolis, už kurį skiriama didelė išmoka. 
Pastaba. Vykstant drakono didžiulių sukimų lošimui, kiti paslaptingi simboliai gali iškristi kitoje pirmo būgno 
pozicijoje, išskyrus tuo metu naudojamą paslaptingo simbolio poziciją. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 
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Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, galima 
naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau  

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
348. Čili Čili Bum Bum („Chilli Chilli Bang Bang“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 200 EUR (du šimtai 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 
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Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 20 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų skaičius 20 (pakeisti negalima) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

„Wild“ simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

„Scatter“ simboliai Taip (Bonus) 

„Bonus“ lošimas Taip 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 96,12% 

Prizinis fondas 200 monetų vienoje eilėje (be jokių daugiklių) 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Visi laimingi deriniai eilėse sudaromi iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatters“ simbolius. Jei laimėjimų yra keliose 
eilėse, jie sudedami. Išmokamas tik kiekvieno eilės didžiausias laimingas derinys. „Scatters“ simbolių ir 
nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), 
taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
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Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. Bakstelėkite 

, kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
„Wild“ simbolis 
Sudarant laimingus derinius, „Wild“ simbolis gali pakeisti bet kokius kitus simbolius, išskyrus 
„Scatter“ simbolius. 
Pastaba. Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu 
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas 
derinys eilutėje. 
 
Klajojantis „Wild“ 
Atsitiktine tvarka įprastų sukimų metu „Chillihuahua“ paverčia vieną įprastą ant būgnų rodomą „Wild“ į 
klajojantį „Wild“. 
Kiekvieno sukimo metu, atliekant tam tikrą atsitiktinai pasirinktą skaičių sukimų, klajojantis „Wild“ persikels į 
gretimą poziciją ant būgnų, o visos jo ankstesnės pozicijos išliks „Wild“ ir nesisuks. 
Kai klajojantis „Wild“ sustoja (nebepersikelia į gretimą padėtį), žaidimas vėl vyksta įprastai. 
Pastaba. Tuometinio klajojančio „Wild“ taikymas turi būti užbaigtas, kad galėtumėte gauti kitą klajojantį 
„Wild“ ant būgnų. 
 
Sukrauti „Wilds“ 
Atsitiktine tvarka įprasto sukimo pradžioje „Chillihuahua“ 2, 3 arba 4 būgnus pavers tokiais būgnais, kuriems 
atsiras galimybė tuometinio sukimo metu „Wilds“ rodyti kaip sukrautus simbolius. 
 
„Scatter“ 
„Scatters“ gali būti rodomi tik ant 1, 3 ir 5 būgnų (tik po 1 kiekvienam būgnui) ir už juos bus mokama pagal 
išmokų lentelę. 

 
„Scatter“ sukimas 
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Atsitiktine tvarka įprastų sukimų metu, kai vienas jūsų „Scatter“ bus ant 1 būgno, o kitas – ant 3 būgno, 5 
būgnui bus įjungtas „beveik laimėjusio“ režimas. 
Taikant šį režimą, galite laimėti daugiklį, kuris bus taikomas bet kokiems tuometinio sukimo laimėjimams arba 
simboliui „Scatter“, esančiam ant 5 būgno (šiuo atveju bus įjungtas „Bonus“ lošimas). 

 
„Bonus“ 
Įprastų sukimų metu ant būgnų iškritę trys „Scatter“ („Bonus“) simboliai suaktyvina „Bonus“ lošimą. 
Per pirmąjį „Bonus“ lošimo etapą galite atsitiktine tvarka laimėti vieną iš šių tipų nemokamų sukimų: 
l Klajojančio „Wild“ nemokami sukimai – „Wilds“, kurie atsiranda atliekant tokio tipo nemokamus 

sukimus, yra klajojantys „Wilds“; 
l Sukrautų „Wilds“ nemokami sukimai – atliekant tokio tipo nemokamus sukimus „Wilds“ yra rodomi kaip 

sukrauti simboliai; 
l Didėjančio daugiklio nemokami sukimai – yra surenkamas kiekvienas ant būgnų rodomas „Scatter“; 

kiekvieno nemokamo sukimo metu gauti laimėjimai yra padauginami iš tuometinio surinktų 
„Scatters“ skaičiaus. 

Pastaba. Kai atliekami klajojančio „Wild“ nemokami sukimai, tuometinio klajojančio „Wild“ taikymas turi būti 
užbaigtas, kad būtų galima pradėti taikyti kitą klajojantį „Wild“. 
Po to, kai nustatomas nemokamų sukimų tipas, „Bonus“ lošimas pereina į kitą etapą, kuriame galite laimėti 
atsitiktinį skaičių nemokamų sukimų. 
Kai yra nustatomas nemokamų sukimų skaičius, galite pradėti žaisti nemokamus sukimus. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 
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Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

� informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
 Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, galima 
naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams Spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
349. Dalai Panda („The Dalai Panda“)  

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi per būgnus einančia laimėjimo kryptimi. Minimali 
statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 21 EUR (dvidešimt vienas euras). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 6 (2 lošimai, kiekvienas po 3 būgnus) 

Eilių skaičius 3 

Krypčių skaičius 27 kryptys kiekvienam būgnų lošimui – įprastų sukimų metu 
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Tipas Automatas 

729 kryptys – nemokamų sukimų metu 

729 kryptys iš kairės į dešinę ir 729 kryptys iš dešinės į kairę, kai taikoma 
išplėstinio laimėjimo funkcija 

Monetų skaičius 30 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip (premijos simbolis) 

Premijos lošimas Taip (nemokami sukimai) 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 95,81% 

Prizinis fondas 
729 000 monetų (500 monetų kiekviena kryptimi, kai taikoma išplėstinio 
laimėjimo funkcija) 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Būgnų lošimui kairėje visi laimingi deriniai sudaromi iš kairės į dešinę. Būgnų lošimui dešinėje visi laimingi 
deriniai sudaromi iš dešinės į kairę. Kai taikoma išplėstinio laimėjimo funkcija, laimingos kryptys sudaromos iš 
kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę. Nemokamų sukimų metu laimingi deriniai sudaromi iš kairės į dešinę. Jei 
laimėjimai yra keliose kryptyse, jie sudedami. Jei vienoje kryptyje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik 
didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Pastaba. Gretimų laimingų simbolių derinių (krypčių) skaičius apskaičiuojamas sudauginus visuose būgnuose 
esančių laimingų simbolių skaičius. Jei, pavyzdžiui, 1 būgne yra 1 laimingas simbolis, 2 būgne yra 1 laimingas 
simbolis, o 3 būgne yra 2 laimingi simboliai, tada gretimų laimingų simbolių derinių kiekis iš viso yra 1 x 1 x 2 
= 2. Tokiu atveju laimima iš 3 būgnų. Išmokų lentelėje galite pamatyti sumą, kuri laimima, jei laimingas 
simbolis iškrenta 3 būgnuose. 
Įprastų sukimų metu per kiekvieną būgnų lošimą išmokama už ne daugiau kaip 3 būgnus. Atliekant 
nemokamus sukimus ir taikant išplėstinio „Wild“ funkciją, išmokama už ne daugiau kaip 6 būgnus. 
Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), 
taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 
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Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. Bakstelėkite 

, kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Įprastų sukimų metu panda išmeta „Wild“ simbolius į atsitiktinai pasirinktas pozicijas ant būgno. 
Sudarant laimingus derinius, „Wild“ simbolis gali pakeisti bet kokius kitus simbolius, išskyrus 
„Bonus“ simbolius. 

 
Išplėstiniai laimėjimai 
Atsitiktine tvarka įprastų sukimų metu, kai laimingas derinys gali būti sudarytas su simbolių, naudojamų abiem 
būgnų lošimams, ir kai jau buvo sudarytas bent vienas laimingas derinys per vieną iš šių dviejų lošimų (kai 
laimima iš 3 būgnų), tada du lošimai yra sujungiami ir už laimingus derinius yra atitinkamai išmokama, 
išplečiant pradinį laimingą derinį. 
Už pradinį laimingą derinį išmoka neskiriama. Išmokamas tik išplėstinis laimingas derinys. Už visus kitus 
laimingus derinius (kai laimima iš 3 būgnų) yra išmokama kaip įprasta. 
Pastaba. Už laimingą derinį, kai laimima iš 6 būgnų, bus išmokėta du kartus: vieną kartą iš kairės į dešinę ir 
vieną kartą iš dešinės į kairę. 

 
Nemokami sukimai 
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Už 3 ar daugiau „Bonus“ simbolių bet kurioje būgnų pozicijoje išmokama pagal išmokų lentelę ir suaktyvinami 
nemokami sukimai (už 3x „Bonus“ simbolius skiriami tik nemokami sukimai, be monetų). 
Nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo nemokamų sukimų banke surinktų nemokamų sukimų skaičiaus 
pagal tuo metu pasirinktą monetos vertę. 
Nemokamų sukimų banke visada bus ne mažiau kaip 5 nemokami sukimai. Kiekvieną kartą, kai atlikus sukimą 
laimėjimai skiriami per abu būgnų lošimus (tai taikytina ir išplėstinio laimėjimo funkcijai), nemokamų sukimų 
banke skaitiklis priskaičiuoja 1. 
Pastaba. Kiekviena monetos vertė turi savo nemokamų sukimų banką. Nemokamų sukimų bankas iš naujo 
nustato 5 po to, kai pasibaigia tuometinis nemokamų sukimų lošimas. Kai žaidimo seansas vėl pradedamas iš 
naujo (pavyzdžiui, tuo atveju, kai įjungiama atkūrimo funkcija), nemokamų sukimų banke surinkti nemokami 
sukimai yra atkuriami vėlesniuose žaidimo seansuose. 
Jeigu atliekant nemokamus sukimus bet kurioje būgnų pozicijoje iškrenta nuo 2 iki 6 „Bonus“ simbolių, 
skiriami išmokų lentelėje nurodyti papildomi nemokami sukimai. 
Nemokamų sukimų metu statymo suma lieka tokia pati, kokia buvo per sukimą, kurio metu suteikti nemokami 
sukimai. Pakeisti jos negalima. 

 
„Wild“ būgnai 
Nemokamo sukimo metu vienas arba du būgnai gali pavirsti į „Wild“ būgną. 

 
Atsitiktiniai simboliai „Wild“ 
Nemokamo sukimo metu panda gali išmesti atsitiktinį simbolių „Wild“ skaičių, vieną „Wild“ vienam būgnui. 

 
Laimėjimo daugiklis 
Pasibaigus nemokamam sukimui su „Wild“ būgnų funkcija arba su atsitiktinių simbolių „Wild" funkcija, 
atsitiktine tvarka jūs galite laimėti ir 2x daugiklį. 
Daugiklis taikomas tik to nemokamo sukimo laimėjimams. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l Informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 
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Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, galima 
naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS 
Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
350. 3 žavūs triuškiai („3 Charm Crush“) 
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Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,02 EUR (du euro centai). Maksimali statymo suma – 500 EUR (penki šimtai eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas  Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 5 

Laimėjimo eilių skaičius 5 (pakeisti negalima) 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 1 (pakeisti negalima) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Ne 

Daugiklių simboliai Taip 

Išsisklaidę simboliai Ne 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Ne 

Momentinis laimėjimas  Ne 

Grąža Žaidėjui 97,23 % 

Prizinis fondas 500 monetų 5 eilėje (Super) 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. 
Informacijos juostoje pagrindiniame žaidimo ekrane rodomas tuometinis statymas, likutis ir laimėjimas 
(eurais), taip pat – tuometinis kreditas (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 
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Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas . Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. Bakstelėkite 

, kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laimėjimų eilių daugikliai 
Kiekvienas laimėjimas, gautas vienoje iš penkių eilių, dauginamas iš greta tos eilės rodomo daugiklio. 
Kai penktoje eilėje iškrenta penki raudoni simboliai, laimėjimas dauginamas iš 20 – skiriamas 500 monetų 
Super laimėjimas. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas 
išmokas arba atitinkamus prizus; 

� informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad atidarytumėte 
nustatymų skydelį. 
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Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus įjungtas 

viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite arba 
paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange peržiūrėti 
sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

� informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

� informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas 
išmokas arba atitinkamus prizus; 

� informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
 Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, galima naujame 
naršyklės lange peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau  

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
351. Karštas suktukas („Hot Spin“) 
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Pastaba. Šis žaidimas pateikiamas tik portreto režimu. 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 20 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų skaičius  20 (pakeisti negalima) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip (premijos simbolis) 

Premijos lošimas Taip 

Nemokami sukimai Taip (Hot Spins) 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 96% 

Prizinis fondas 500 monetų kiekvienoje eilėje įprastinių sukimų metu 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik kiekvienos eilės didžiausias laimingas derinys. Laimėjimai, kuriuos laimite per premijos lošimą, 
yra pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), 
taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 
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Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. Bakstelėkite 

, kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis („Wild“) 
Simbolis Wild (Laukinis simbolis)	gali pakeisti bet kokį kitą simbolį, išskyrus premijos simbolį. 

 
„Hot Wheel“ premija 
3 premijos simboliams iškritus bet kurioje 1, 3 ir 5 būgnų padėtyje suaktyvinamas „Hot Wheel“ premijos 
lošimas. 
Pastaba. Premijos simboliai gali iškristi tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 
„Hot Wheel“ premijos lošimo metu „Inner Hot Wheel“ atsitiktine tvarka suteikia iki 15 „Hot 
Spins“ (nemokamų sukimų), o „Outer Hot Wheel“ atsitiktine tvarka suteikia vieną iš šių specialių funkcijų: 
l 10 „Wilds“ – per kiekvieną „Hot Spin“ sukimą 10 „Wilds“ iškris ant būgnų atsitiktine tvarka; 
l Super Win Spins – per kiekvieną „Hot Spin“ sukimą skiriama bent viena laiminga eilutė ir atsitiktinis 

daugiklis: X2, X3, X4 (visų tuometinių „Hot Spin“ sukimų metu daugiklis išlieka toks pats); 
l Wild Reels – per kiekvieną „Hot Spin“ sukimą 1, 2 arba 3 atsitiktiniai būgnai pavirs į „Wild Reels“; 
l In Sync – per kiekvieną „Hot Spin“ sukimą 2 arba 3 atsitiktiniai būgnai suksis sinchronizuotai; 
l 6 paslaptingi simboliai – 6 atsitiktinės būgnų padėtys pavirs į paslaptingo simbolio padėtis ir tokios išliks 

iki tuometinių „Hot Spin“ sukimų pabaigos („Hot Spin“ sukimo pabaigoje kiekvieno paslaptingo simbolio 
padėtyje bus toks pat simbolis); 

l 7 „Wilds“ – per kiekvieną „Hot Spin“ sukimą 7 „Wilds“ iškris ant būgnų atsitiktine tvarka; 
l Super In Sync – per kiekvieną „Hot Spin“ sukimą 3 arba 4 atsitiktiniai būgnai suksis sinchronizuotai; 
l 5 „Wilds“ – per kiekvieną „Hot Spin“ sukimą 5 „Wilds“ iškris ant būgnų atsitiktine tvarka; 
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l 8 paslaptingi simboliai – 8 atsitiktinės būgnų padėtys pavirs į paslaptingo simbolio padėtis ir tokios išliks 
iki tuometinių „Hot Spin“ sukimų pabaigos („Hot Spin“ sukimo pabaigoje kiekvieno paslaptingo simbolio 
padėtyje bus toks pat simbolis); 

l Super Wild Reels – per kiekvieną „Hot Spin“ sukimą 3, 4 arba 5 atsitiktiniai būgnai pavirs į „Wild 
Reels“; 

l Win Spins – per kiekvieną „Hot Spin“ sukimą skiriama bent viena laiminga eilutė; 
l Mega Reel – per kiekvieną „Hot Spin“ sukimą 1, 2 ir 3 arba 2, 3 ir 4 būgnai pavirs į didžiuosius būgnus 

(tas pats simbolis kiekvienoje būgnų padėtyje). 
Pastaba. „Hot Wheel“ premijos lošimo metu monetos vertės keisti negalima. Laimėjimai, kuriuos gaunate 
„Hot Wheel“ premijos lošimo metu, yra pridedami prie bendro laimėjimo. 

 
„Hot Spin“ 
Bet koks įprastas sukimas atsitiktine tvarka gali pavirsti į „Hot Spin“ sukimą su viena iš specialių funkcijų, 
aprašytų 3.2. skyriuje „Hot Wheel“ premija. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 
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Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
 Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, galima 
naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau  

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS 
Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
352. Prabangi Roma („Luxury Rome“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 270 EUR (du šimtai 
septyniasdešimt eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 9 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų skaičius  1 už eilę (keisti negalima) 

Progresinis Ne 
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Tipas Automatas 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Taip 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 96,49% 

Prizinis fondas 
9 000 monetų 

4 950 monetų iš Rato premijos 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Laimėjimai, kuriuos laimite 
iškritus išsisklaidžiusiems simboliams, o taip pat per premijos lošimus, yra pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), 
taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas . Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 
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Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. Bakstelėkite 

, kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis gali pakeisti bet kokį kitą simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį ir premijos simbolius. 

 
Išsisklaidęs simbolis 
Už išsisklaidžiusius simbolius, iškritusius bet kurioje būgnų pozicijoje, išmokama pagal išmokų lentelę. 

 
Momentinė premija 
3, 4 arba 5 momentinės premijos simboliai, iškritę bet kurioje būgnų vietoje, suaktyvina momentinės premijos 
lošimą. Per tokio tipo premijos lošimą galite spustelėti arba bakstelėti bet kurį iš momentinės premijos 
simbolių ir gausite atsitiktinai parinktą prizą. 
Kiekvienas momentinės premijos simbolis gali suteikti: 
l atsitiktinai parinktą nemokamų sukimų kiekį (nuo 1 iki 10) 
l atsitiktinai parinktą viso statymo daugiklį (monetomis), nuo 5 iki 50 visų statymų 
Pastaba. Kai žaidžiate nemokamus sukimus, papildomų nemokamų sukimų laimėti negalima. 

 
Rato premija 
3, 4 arba 5 Rato premijos simboliai, iškritę bet kurioje būgnų vietoje, suaktyvina Rato premijos lošimą. Kai 
žaidžiamas šio tipo premijos lošimas, galite laimėti atsitiktinai parinktą monetų kiekį iki 4 950. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 
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(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
 Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, galima 
naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau.. 
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(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
353. Kristalų klanai („Crystal Clans“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 75 EUR (septyniasdešimt 
penki eurai). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 50 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų 
skaičius  Nuo 1 iki 10 vienai eilei 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Taip 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 95,22 %, kai statymas didžiausias 

Prizinis fondas 
200 000 monetų, kai statymas didžiausias, žaidžiami nemokami sukimai ir 
aktyvus daugiklis yra X10 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
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Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik kiekvienos eilės didžiausias laimingas derinys. Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie 
bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), 
taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už eilę monetų 
skaičių. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas . Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už 

eilę monetų skaičių. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
„Wild“ (LAUKINIS) simbolis 
Wild simbolis gali pakeisti bet kuriuos kitus simbolius, išskyrus „Power Crystal“ (Išsisklaidžiųsį) ir 
„Wild“ daugiklių simbolius. 
Pastaba. Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu 
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas 
derinys eilutėje. 

 
Laukiniai daugikliai 
Laukiniųjų daugiklių simboliai gali iškristi tik 5 būgne ir tik per įprastinius sukimus. Jei skiriant nemokamus 
sukimus 5 būgne buvo iškritęs daugiklis, jis pritaikomas visų nemokamų sukimų išmokoms. 
Laukiniųjų daugiklių simboliai gali būti tokie: X2, X3, X5 ir X10. 
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5 būgne per vieną sukimą gali iškristi tik vienas laukinis daugiklis. Iš šio laukinio daugiklio padauginami visi 
tuo sukimu suteikti laimėjimai. 

 
„Power Crystal“ (išsisklaidęs simbolis) 
Žaidžiant įprastus sukimus, Power Crystal simboliai, iškritę bet kuriuose iš eilės gretimuose būgnuose, 
pradedant kairiausiuoju, suteikia atsitiktinai parinktą nemokamų sukimų kiekį, kaip parodyta išmokų lentelėje. 
Žaidžiant nemokamus sukimus gauti laimėjimai išmokami pritaikius daugiklį, iškritusį per sukimą, kuriuo šie 
nemokami sukimai buvo suteikti. 
Nemokamų sukimų metu gali būti laimėta ir daugiau nemokamų sukimų – vienu kartu gali būti laimėta iki 100 
nemokamų sukimų. 
Žaidžiant nemokamus sukimus,Power Crystal simboliai, iškritę bet kuriuose iš eilės gretimuose būgnuose, 
pradedant kairiausiuoju, suteikia daugiau nemokamų sukimų, kaip parodyta išmokų lentelėje. 
Laimėjimai, gauti iš žaidžiant nemokamus sukimus laimėtų papildomų nemokamų sukimų, išmokami taikant 
daugiklį, iškritusį per sukimą, kuriuo buvo suteikti pradiniai nemokami sukimai. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 
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Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų 
suteikiamas išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
 Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, galima 
naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams ) Spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS 
Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
354. Super greitas karštas karštas persukimas („Super Fast Hot Hot Respin“) 

 
Tikslas yra pasiekti laimėjimo derinį laimėjimo eilutėje, pasklidusį būgnuose. Minimali statymo suma – 0,01 
EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 250 EUR (du šimtai penkiasdešimt eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas  Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 25 (fiksuot.) 

Už eilę galimų statyti monetų skaičius 1 (fiksuot.) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 
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Tipas  Automatas 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Taip (nekontroliuojamas) 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip (sklaidos) 

Momentinis laimėjimas  Ne 

RTP 
95,39% – įprastiems sukimams 

96,00% – pakartotiniams sukimams 

Prizinis fondas 10 000 monetų 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje pagrindiniame žaidimo ekrane rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas . Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 
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Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. Bakstelėkite 

, kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal laimėjimų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos ir „Super Win“ simbolius; jis nesuteikia 
nemokamų sukimų, jei jis pakeičia „Diamond“ (Deimantas) simbolį. 
Pastaba: Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu 
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas 
derinys eilutėje. 

 
„Super free“ sukimai 
Du arba trys „Diamond“ (Deimanto) simboliai pirmajame būgne (nepakeisti nekontroliuojamu simboliu) 
suaktyvina 2 nemokamus sukimus, kurių metu pirmasis būgnas yra užrakintas, o visi „Diamond“ ir laukiniai 
simboliai yra kituose būgnuose. Tai reiškia, kad pirmasis būgnas nesisuks, visi kiti „Diamond“ ir laukiniai 
simboliai liks savo vietoje kitus 2 sukimus, taip pat papildomi „Diamond“ ir laukiniai simboliai, kurie galėjo 
pasirodyti pirmojo sukimo metu. 
2 „Super free“ sukimų metu laukiniai simboliai nepadaugina laimėjimo eilučių (kaip įprastų sukimų metu). Be 
to, „Super free“ sukimų metu 2 „Diamond“ simboliai pirmajame būgne nesuaktyvina daugiau nemokamų 
sukimų. 
„Super free“ sukimai gali būti suaktyvinti įprastu nemokamų sukimų metu: šiuo atveju iš karto suteikiami 2 
„Super free“ sukimai (laukiniai simboliai ir „Diamond“ simboliai tuo metu turi būti užrakinti) ir tik po tęsiami 
įprasti nemokami sukimai. 

 
Sklaidos simbolis 
Bet kurioje ekrano vietoje pasirodę trys arba daugiau sklaidos simbolių suaktyvina 10 papildomų įprastų 
nemokamų sukimų, kai: 
l 1 laukinis simbolis laimėjimo eilutėje 2 kartus padidina laimėjimo eilutę 
l 2 laukiniai simboliai laimėjimo eilutėje 4 kartus padidina laimėjimo eilutę 
l 3 laukiniai simboliai laimėjimo eilutėje 8 kartus padidina laimėjimo eilutę 
Tai netaikoma „Super free“ sukimams. 
Pastaba. Nemokamų sukimų metu keisti monetos vertės jums neleidžiama. 
Sukimo metu gali būti suteikta iki 12 nemokamų sukimų (10 įprastų nemokamų sukimų ir 2 „Super 
free“ sukimus). 
„Super free“ sukimai gali būti suteikti įprastų nemokamų sukimų metu, o įprasti nemokami sukimai gali būti 
suteikti „Super free“ sukimų metu. „Super free“ sukimai visuomet užbaigiami pirmiausia, tuomet atliekami 
nemokami sukimai. 
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1 pavyzdys: įprastų nemokamų sukimų metu 4-asis sukimas suaktyvina „Super free“ sukimus. Kiti du sukimai 
yra „Super free“ sukimai, tuomet atliekami 6 likę įprasti nemokami sukimai. 
2 pavyzdys: „Super free“ sukimų metu 1-asis sukimas suaktyvina 10 įprastų nemokamų sukimų. Kitas sukimas 
yra „Super free“ sukimas, tuomet atliekama 10 likusių nemokamų sukimų. 
Pastaba. „Super free“ sukimų ir įprastų nemokamų sukimų, kurie gali būti suteikiami bet kokio tipo 
nemokamų sukimų metu, sumos limitas netaikomas. 

 
Būgno pakartotinio sukimo funkcija 
Kai įprastinis sukimas užbaigiamas, suteikiama galimybė vieną iš penkių būgnų sukti pakartotinai. Tai padaryti 
galite norimo būgno apačioje spustelėdami arba bakstelėdami SUKTI VĖL. 
Pakartotinio sukimo kaina, nurodoma eurais, rodoma po kiekvienu iš būgnų. Ji priklauso nuo laimėjimo, jei tas 
būgnas būtų sukamas iš naujo, tikimybės. 
Pastaba. Jei tuometinio likučio nepakanka sumokėti už papildomą atitinkamo būgno sukimą, su tuo būgnu ši 
funkcija neveikia. 
Apdovanojimai skiriami tik tada, kai į laimingus derinius įeina dar kartą pasuktame būgne iškritęs simbolis. Jei 
derinys pasukus būgną iš naujo išlieka toks pats, už jį prizas ir skiriamas. 
1 pavyzdys: pirmuose trijuose būgnuose yra simbolis K. Trečiąjį būgną sukate iš naujo, ir jame vėl iškrenta 
simbolis K. Skiriamas apdovanojimas už šį derinį. 
2 pavyzdys: pirmuose trijuose būgnuose yra simboliai Q ir simboliai K (tai reiškia, kad laimingi deriniai yra du: 
vienas iš Q, o kitas – iš „K“). Ketvirtą būgną sukate iš naujo. Jame iškrenta simbolis Q ir susidaro naujas 
laimingas derinys, už kurį skiriamas prizas. Prizas už ankstesnį simbolių K derinį neskiriamas. 
3 pavyzdys: Pirmuose keturiuose būgnuose yra po vyšnios simbolį ir už tai priklausytų keturių vienodų 
simbolių prizas. Iš naujo sukate penktąjį būgną ir dar vienas vyšnios simbolis neiškrenta. Tai reiškia, kad 
keturių vienodų simbolių prizas nebeskiriamas. 
Jei po įprastinio sukimo pakeičiate monetos vertę, ši funkcija negalima (kol būgnų nepasuksite dar kartą). 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas 
išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad atidarytumėte 
nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus įjungtas 

viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite arba 
paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 
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Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, galima naujame naršyklės lange peržiūrėti 
sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

l informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

l informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas 
išmokas arba atitinkamus prizus; 

l informacija apie lošimo linijas ir pagrindinės žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, galima naujame 
naršyklės lange peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau  

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

TAISYKLĖS 
Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
355. Vienos rankos Blekdžekas („Blackjack Single Hand“) 

 
Jūs žaidžiate mūsų žaidimą „Dvidešimt vienas“ prieš krupjė. Krupjė turi aštuonias kortų kalades, visas 
sumaišytas. Žaidimo „Dvidešimt vienas“ tikslas – surinkti kortų vertę, kuo artimesnę 21, sudedant visų į tą 
ranką gautų kortų vertes, bet tuo pačiu metu neviršyti 21. 
Pastaba. Žetonų vertės yra išreikštos eurais. Pvz., jei eurais yra EUR, 1 žetono vertė reiškia 1 EUR. 
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„Dvidešimt vienas“ tipas „Dvidešimt vienas“ 

Lošimai 1 

Kaladės 8 

Kortų maišymas po kiekvieno lošimo 

Padalijimo galimybės leidžiamas vienas padalijimas (ne daugiau kaip 
dvi padalytos kortos vienam lošimui) 

Draudimas Taip 

Lygūs pinigai Taip 

Pasidavimas Ne 

Žaidimo „Dvidešimt vienas“ krupjė 
tikrinimas 

Kai krupjė atverstos kortos vertė yra dešimties 
taškų korta arba tūzas, krupjė netikrina, ar yra 
„Juodasis valetas“. 

Grąža žaidėjui 99,40 % maks. 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti. 

 
KAIP ŽAISTI 
Pastaba. Informacijos juostoje žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis LIKUTIS, jūsų STATYMAS ir 
jūsų dabartinis LAIMĖJIMAS (eurais) (LAIMĖJIMAS rodomas iškart po lentele mobiliajame įrenginyje – 
vertikaliajame ekrane). Galiojantys statymų apribojimai yra rodomi viršutinėje kairėje lentelės pusėje (MIN., 
MAKS.).  
Kortos, kurias gaunate, yra rodomos apatinėje lentelės dalyje, o krupjė kortos yra rodomos viršutinėje lentelės 
dalyje. 
Žaisdami žaidimą „Dvidešimt vienas“ galite žaisti vieną lošimą prieš krupjė turimas kortas. Krupjė turi ištraukti 
16 ir turėti 17 ar daugiau. Jei padidinote visas įmanomas turimų kortų vertes, krupjė nereikia ištraukti 
papildomų kortų. 
Pastaba. 
• Prarasta: kai turimų kortų vertė viršija kietus 21, tai vadinama „Prarasta“. 
• „Juodasis valetas“: kai pirmųjų dviejų kortų iš turimų kortų suma yra lygi 21; „Juodasis valetas“ įveikia 

įprastus 21. 
• Stumti: žaidėjas ir krupjė turi tokią pačią kortų taškų vertę; statymas grąžinamas žaidėjui. 
• Kietos turimos kortos: Bet kokios turimos kortos be tūzo. Be to, tai gali būti bet kokios turimos kortos su 

tūzu, kai tūzas turi būti priskaičiuojamas kaip 1 taškas siekiant išvengti padidinimo. 
• Minkštos turimos kortos: kai tūzas turi būti priskaičiuojamas kaip 11 taškų siekiant užtikrinti, kad nebūtų 

viršytas 21 taškas. 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 
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1 žingsnis: Norėdami pradėti žaidimą, pirmiausia atlikite statymą (statoma suma). Norėdami atlikti statymą, 
spustelėkite / bakstelėkite žetonų krūvą, kad pasirinktumėte norimą vertę, ir tada spustelėkite / bakstelėkite 
statymo sritis, kad žetonas būtų padėtas ant stalo. Po kiekvieno spustelėjimo / bakstelėjimo padedamas vienas 
žetonas. Vienam statymui galite padėti tiek žetonų, kiek tik norite, bet turėkite omenyje, kad statomos sumos 
vertė turimoms kortoms negali viršyti maksimalių lentelėje nurodytų ribų, ir jūsų likutis turi būti pakankamas 
šiai vertei padengti. 
Pastaba. Po to, kai spustelėsite / bakstelėsite mygtuką DALINTI , jūs negalėsite pasirinkti kitos žetonų krūvos 
iki žaidimo pabaigos. 
2 žingsnis: Po to, kai atliksite statymą, galėsite pasirinkti šias parinktis: 
l DALINTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką DALINTI po to, kai atliksite savo statymą, kad 

pradėtumėte žaidimą. 
l IŠVALYTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką IŠVALYTI prieš pradėdami žaidimą, jei norite atšaukti 

savo dabartinį statymą ir pateikti kitą statymą.  
l ATSTATYTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką ATSTATYTI prieš pradėdami žaidimą, jei norite 

atšaukti savo paskutinį atliktą veiksmą. 
l DVIGUBINTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką DVIGUBINTI prieš pradėdami žaidimą, jei norite 

padvigubinti savo dabartinį statymą (statomą sumą). 
3 žingsnis: Po to, kai žaidimas prasidės ir jūs gausite savo pirmąsias dvi kortas, galėsite pasirinkti šias 
parinktis, priklausomai nuo pateiktų situacijų: 
l PATAIKYTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką PATAIKYTI , jei norite gauti dar vieną kortą. 
l SUSTOTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką SUSTOTI , jei esate patenkintas savo dabartiniu lošimu 

ir norite baigti žaidimą Kai spustelėsite / bakstelėsite šį mygtuką, krupjė parodys savo paslėptą kortą ir, jei 
reikės, ištrauks kitas kortas. 

l DVIGUBINIMAS – gavę pirmąsias dvi kortas, spustelėkite / bakstelėkite mygtuką DVIGUBINIMAS , 
kad padvigubintumėte savo statymą. Jūs gausite trečią atidengtą kortą ir krupjė parodys savo paslėptą kortą 
ir, jei reikės, ištrauks kitas kortas. Atminkite, kad jei naudosite šį mygtuką, negalėsite gauti daugiau kortų 
dabartiniam lošimui. Dvigubinimo parinktis yra galima tik pirmosioms dviem kortoms. Po padalijimo 
dvigubinimo parinktis taip pat yra galimas tik pirmosioms dviem kiekvieno lošimo kortoms. 

l PADALINTI – jei jūsų pagrindiniam lošimui naudojamų dviejų pirmųjų kortų vertė yra tokia pati, galite 
naudoti mygtuką PADALINTI , kad jas padalytumėte dviem skirtingiems lošimams. Kiekvienam iš dviejų 
lošimų naudojama viena iš pagrindinio lošimo kortų ir nauja korta, gauta po padalijimo. Atkreipkite 
dėmesį, kad antroji korta kiekvienam lošimui yra gaunama tada, kai tas lošimas tampa tuo metu žaidžiamu 
lošimu. 
Kiekvieną lošimą jūs žaidžiate atskirai, ir tuo metu žaidžiamas lošimas yra pažymimas. 
Pasirinkus šią parinktį vienam lošimui naudojamas jūsų pradinis statymas, o kitam lošimui naudojamas 
naujas statymas, kuris lygus pradiniam statymui, atskaitytam iš jūsų balanso. Dabar šiems abiem lošimams 
turite tokios pačios vertės statymus. 
Kiekvienam lošimui galite prašyti tiek kortų, kiek tik norite, kai tas lošimas yra būtent tuo metu 
žaidžiamas lošimas, jei tik jų vertė neviršija 21. Tačiau jei padalysite du tūzus, jūs iškart gausite naują 
kortą kiekvienam iš dviejų naujų lošimų ir jums nebus leidžiama prašyti kitų kortų (bet kuriam iš dviejų 
naujų lošimų). 
Atminkite, kad po padalijimo tūzas ir dešimties taškų vertės korta yra įskaičiuojama kaip 21 ir nėra 
laikoma „Juoduoju valetu“. Vienoje statymų zonoje galite atlikti tik vieną padalijimą. 

l DRAUDIMAS – galite nuspręsti atlikti „draudimo“ statymą, kai krupjė atversta korta yra tūzas. Tai 
reiškia, kad jūs užtikrinsite, kad neprarasite viso statymo, jei krupjė gaus „Juodąjį valetą“ atlikdamas kitą 
draudimo statymą, kurio vertė yra lygi pusei jūsų statymo vertės. Draudimo parinktis yra galima tik tuo 
atveju, jei neturite „Juodojo valeto“. Jei turite „Juodąjį valetą“, o krupjė atversta korta yra tūzas, jūsų bus 
paprašyta „LYGIŲ PINIGŲ“. 
Jei krupjė turi tūzą ir dešimties taškų vertės kortą, jūs prarasite pradinį statymą, bet laimėsite 2:1 draudimo 
statymo. 



	

	

	

916	

Jei krupjė neatversta korta nėra dešimties taškų vertės korta, jūs prarasite draudimo statymą. Atkreipkite 
dėmesį, kad jūs negalite padalyti arba padvigubinti po to, kai atliekate draudimo statymą. 

l LYGŪS PINIGAI – jūs galite pasirinkti „LYGIUS PINIGUS“, kai turite „Juodąjį valetą“, o krupjė 
atversta korta yra tūzas. Jei paimsite „LYGIUS PINIGUS“, jūs laimėsite 1:1 pagal savo pradinį statymą ir 
baigsite žaidimą. Net jei krupjė turi „Juodąjį valetą“, laikoma, kad jūs laimėjote, o ne sužaidėte 
lygiosiomis. 

4 žingsnis: Visi laimėjimai yra pridedami prie balanso, ir jūs turite galimybę: 
l atlikite tokį patį statymą kaip ir ankstesniame žaidime: spustelėkite / bakstelėkite mygtuką 

PAKARTOTINIS ir tęskite atlikdami 2 žingsnį; 
l atlikite tokį patį statymą kaip ir ankstesniame žaidime ir išdalykite kortas: spustelėkite / bakstelėkite 

mygtuką PAKARTOTINIS STATYMAS ir tęskite atlikdami 3 žingsnį. 
Pastaba. Po žaidimo seanso atkūrimo mygtukai PAKARTOTINIS ir PAKARTOTINIS STATYMAS nebus 
rodomi. Jei jūsų balansas nepadengia veiksmo, dialogo langas jus apie tai informuos. 
Jūs laimite statymą, kai jūsų turimų kortų vertė yra arčiau 21, nei krupjė turimų kortų vertė, tačiau neviršijant 
21. 

 
KORTŲ VERTĖS 
Visos kortos yra keturių rūšių: Pikai, būgnai, širdys ir kryžiai. Visos rūšys turi vienodą vertę. 
Korta Kortos vertė 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

Valetas 10 

Dama 10 

Karalius 10 

Tūzas 1 arba 11 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite / bakstelėkite šį mygtuką norėdami atidaryti parinkčių langą. 

Pastaba. Spustelėkite / bakstelėkite X norėdami uždaryti parinkčių langą. 
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Parinkčių lange spustelėkite / bakstelėkite šį mygtuką norėdami pamatyti parinkčių 
ekraną, kuriame galite naudodami įjungimo / išjungimo mygtukus įjungti arba išjungti 
šias parinktis: 

l GARSAS – žaidimo garsai. 

l TURBO – praleisti animaciją. 

l PALIKTI TURIMAS KORTAS SU PADIDINTOMIS VERTĖMIS – jei ši parinktis 
įjungta, bet kurios turimos kortos su padidinta verte yra laikomos ant stalo, kol 
žaidimas baigiamas. Jei ši parinktis yra išjungta, bet kurios turimos kortos su 
padidinta verte yra pašalinamos nuo stalo po to, kai padidinama jų vertė. 

l VISADA SIŪLYTI DRAUDIMĄ – jei ši parinktis išjungta, draudimas nebus 
siūlomas. 

l VISADA SIŪLYTI LYGIUS PINIGUS – jei ši parinktis išjungta, lygūs pinigai 
nebus siūlomi. 

l PARODYTI SURINKTAS KORTAS ANIMACIJĄ – jei ši parinktis įjungta, naujo 
žaidimo pradžioje paskutinio žaidimo kortos bus surinktos rodant animaciją. Jei ši 
parinktis išjungta, paskutinio žaidimo kortos yra iškart surenkamos naujų žaidimų 
pradžioje. 

l AUTOMATINIS PADALINTI – jei ši parinktis įjungta, automatiškai turėsite kietas 
17, 18, 19 ir 20 ir minkštas 19 ir 20; jūs vis tiek galėsite padalyti. 

l ŽAIDIMO ĮSPĖJIMAI – jei ši parinktis įjungta, rodomas įspėjimas, kai jūs ketinate 
priimti blogą sprendimą (pvz., turėti mažiau nei 12). 

 

Parinkčių lange spustelėkite / bakstelėkite šį mygtuką norėdami pamatyti išmokų 
lentelės ekraną – šiame ekrane spustelėkite / bakstelėkite TAISYKLĖS, jei norite 
peržiūrėti išsamias žaidimo taisykles naujame naršyklės lange 

 

Parinkčių lange spustelėkite / bakstelėkite šį mygtuką, norėdami pamatyti istorijos 
ekraną, kuriame galite spustelėti / bakstelėti ISTORIJA, kad peržiūrėtumėte žaidimo 
istoriją naujame naršyklės lange. 

 
Parinkčių lange spustelėjus / bakstelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 

(Tik staliniams kompiuteriams) Spustelėjus šį mygtuką bus įjungtas viso ekrano 

režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite arba paspauskite 
klaviatūros klavišą ESC. 

 
356. 243 Kristalo vaisiai („243 Crystal Fruits“) 

 
Žaidime yra penki besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus tie penki būgnai sustoja lošimo 
lange rodydami atsitiktinį simbolių derinį. Pagrindinė žaidimo mintis yra ta, kad kai ant 2, 3 arba 4 būgnų 
pasirodys universalusis simbolis, jūs būsite informuojamas anonsu ir žaidimo laimingų eilučių skaičius nuo 5 
pakils iki 243. Kai 243 eilutės bus aktyvios, gausite savo pirmąjį laimėjimą ir sužinosite, kuo šis žaidimas yra 
unikalus. Simboliai, su kuriais laimėjote, susprogs ir atsiras nauji, su kuriais galėsite laimėti dar didesnį 
daugiklį. O kai laimėsite su naujaisiais simboliais, vėl gausite kitus, su kuriais galima laimėti dar didesnių, x5, 
daugiklių (daugikliai x1, x2, x3, x4, x5). Tai galioja tik su 243 funkcija. Pagrindiniame žaidime be šios 
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funkcijos yra tik 5 klasikiniai lošimų automato būgnai. Tam, kad pradėtų žaidimą, žaidėjas turi atlikti statymą ir 
paspausti sukimo mygtuką arba didžiausio statymo mygtuką, kuris pradės žaidimą didžiausios sumos statymu. 
Būgnai pradeda suktis, po kiek laiko sustoja vienas paskui kitą ir parodo simbolius. Jei laimingose eilutėse yra 
laimingas derinys, žaidėjas gali susirinkti laimėjimą arba lošti toliau. Mažiausias statymas yra 0,1 euro, 
didžiausias 100 eurų. 
 
Lošimų automato apibūdinimas 
5 būgnų lošimų automatas 
 
Laimingosios eilutės 
Lošimų automatas turi 5 laimingąsias eilutes. Išmokama iš kairės į dešinę. 

 
 
Kai ant 1, 3 arba 5 būgnų pasirodys universalusis simbolis, žaidimo laimingų eilučių skaičius nuo  5  
pakils  iki  243  ir  bus  aktyvuojama pakartotinio  sukimo  funkcija. Išmokama  iš  kairės  į dešinę ir tik už 
šalia esančius laimingus derinius. 

 
 
Žaidime yra 8 skirtingi simboliai ir universalusis simbolis. 

 
Išmokos 
Visi laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. Tik didžiausias laimėjimas išmokamas laimingoje eilutėje. 
„Statymas“ reiškia „Bendrą statymą“. 
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W - visiems simboliams yra juokdarys. W simbolis gali būti tik laimingojo derinio dalis. 
 

357. Ruletė („Roulette“) 
 
• Ruletė – tai mobilioji europietiškos ruletės versija, kur žaidimo tikslas yra nuspėti, į kurią iš 37 

sunumeruotų angų įkris kamuoliukas. Teisingai atspėjus laimingą skaičių, žaidėjai laimi sumą pagal 
laimingo statymo išmoką. 

• Rezultatų istorijos juostoje, esančioje virš ruletės, rodomi 5 ankstesni laimingi skaičiai ir spalvos. 
Kairiausiai esantis skaičius yra paryškintas. Paryškinimas reiškia, kad tai yra paskutinis laimingas skaičius. 

• Mažiausia statymo suma: 0,01 €. 
• Didžiausia statymo suma: 100 €. 
 
Statymų atlikimas 
• Statyti galima dviem būdais. 

o Nuvilkite žetoną į statymo sritį. Pasirenkama statymo sritis, atliekamas atitinkamas statymas. 
o Pasirinkite žetono vertę ir bakstelėkite statymo sritį, kad ją pasirinktumėte. Atliekamas atitinkamas 

statymas. 
• Kai statymo sritis pasirenkama, ji paryškinama. Paryškinta statymo sritis tampa neaktyvia per dvi sekundes. 
• Papildomi bakstelėjimai prideda reikiamą tos pačios vertės žetonų skaičių prie pasirinktos statymo srities. 
• Po to, kai atliekamas statymas, bakstelėkite ir palaikykite statymo sritį ant stalo ir peržiūrėkite bendrą 

statymo vertę. 
• Jei bandote atlikti statymą, kurio suma viršija stalo, žaidėjo arba statymo srities ribą, bus rodomas 

pranešimas; statymas nebus atliktas. 
• Jei įjungsite Pakartotinai naudoti tą patį statymą, statymai, atlikti ankstesniame lošime, bus automatiškai 

atlikti ir už vėlesnius lošimus. Prieš sukdami ratą, galite modifikuoti arba pašalinti atliktą statymą. 
• Vienu metu ekrane yra aktyvi tik viena žetono vertė. Aktyvaus žetono kairėje arba dešinėje pusėje gali būti 

matomos papildomų žetonų dalys. Norėdami jas statyti, vilkite jas, kol bus matomos. 
• Kai atliksite statymą, bakstelėkite SUKIMO mygtuką ir paleiskite žaidimo lošimą. Tuomet į ruletės ratą 

paleiskite kamuoliuką. 
 
Statymo tipai 
Šiame ruletės žaidime galite atlikti vidinius ir išorinius statymus. 
 
Vidiniai statymai 
Statymai atliekami ant skaičių arba linijų tarp skaičių ant vidinės stalo srities. 
• Tiesus statymas. Tiesus statymas atliekamas ant vieno skaičiaus. Norėdami atlikti tiesų statymą, 

padėkite žetoną ant skaičiaus stale. 
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• Išdalytas statymas. Išdalytas statymas atliekamas ant 2 greta esančių skaičių. Norėdami atlikti išdalytą 
statymą, padėkite žetoną ant linijos tarp 2 greta esančių skaičių. 

• Trijų linijų (gatvės) statymas. Trijų linijų (gatvės) statymas yra statymas ant 3 skaičių eilės. Norėdami 
atlikti gatvės statymą, padėkite žetoną ant linijos ties vienos iš 12 eilių pradžia. Jūs taip pat galite 
atlikti trijų linijų (gatvės) statymą ant 0, 1, 2 arba 0, 2, 3 padėdami žetoną ant 3 skaičių susikirtimo 
kampo. 

• Kampo statymas. Kampo statymas yra statymas ant 4 skaičių. Norėdami atlikti kampo statymą, 
padėkite žetoną ant 4 skaičių susikirtimo kampo. Taip pat galite atlikti kampo statymą ant 0, 1, 2, 3 
padėdami žetoną ant 0 ir 1, 2, 3 eilės susikirtimo kampo. 

• Šešių linijų statymas. Šešių linijų statymas yra statymas ant 6 skaičių; 2 eilių, kurias sudaro 3 skaičiai, 
išskyrus 0. Norėdami atlikti šešių linijų statymą, padėkite žetoną ant linijos, kuri skiria 2 eiles, 
pradžios. 

 
Išoriniai statymai 
Išoriniai statymai yra statymai, atliekami ant stalo sričių, kurios sudaro skaičių grupes. Toliau pateikiami 
išorinių statymų variantai. 
• būgno statymas. būgno statymas yra statymas ant 12 skaičių; vieno būgno, kurį sudaro 12 skaičių. 

Norėdami atlikti būgno statymą, padėkite žetoną ant vienos iš 3 sričių, pažymėtų 2:1. 
• Tuzino statymas. Tuzino statymas yra statymas ant 12 skaičių, 4 eilių, kurias sudaro po 3 skaičius. 

Norėdami atlikti tuzino statymą, padėkite žetoną ant vienos iš pažymėtų sričių: Pirmo 12, antro 12 
arba trečio 12. 

• Statymas ant raudono arba juodo. Statymas ant raudono arba juodo yra statymas ant 18 skaičių: ant 
visų juodų skaičių arba ant visų raudonų skaičių. Norėdami atlikti statymą ant juodo arba raudono, 
padėkite žetoną ant nepažymėtų raudonų arba juodų sričių. 

• Statymas ant lyginių arba nelyginių skaičių. Statymas ant lyginių arba nelyginių skaičių yra statymas 
ant 18 skaičių: arba ant visų lyginių skaičių, išskyrus 0, arba ant visų nelyginių skaičių. Norėdami 
atlikti statymą ant lyginių arba nelyginių skaičių, padėkite žetoną ant srities, pažymėtos Lyginiai arba 
Nelyginiai. 

• 1–18 arba 19–36. 1–18 arba 19–36 statymas yra statymas ant 18 skaičių: arba ant pirmų 18, išskyrus 0, 
arba ant paskutinių 18. Norėdami atlikti 1–18 arba 19–36 statymą, padėkite žetoną ant srities, 
pažymėtos 1–18, arba srities, pažymėtos 19–36. 

 
Išmokos 
Toliau esančioje lentelėje pateikiami visi galimi statymai su mažiausiu žetonų skaičiumi, būtinu norint 
atlikti statymą ir gauti išmoką. 
 

 
 

Pagrindinis žaidimas 
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Sukimo mygtukas 

Bakstelėkite ir pradėkite žaisti su esamu statymu. 

Palaikykite nuspaudę sukimo mygtuką, kad perjungtumėte režimus tarp įprasto ir 
greitojo sukimo. 

Greitasis stabdymas: Specialusis statymas atliekamas spustelint žetono vertę ir 
specialiųjų statymų skydelyje spustelint statymą. 

 
Meniu 

Bakstelėkite ir eikite į žaidimo nustatymus ir žaidimo informaciją. 

 
Garsas 

Bakstelėkite ir įjunkite arba išjunkite garsą neieidami į nustatymų meniu. 

 
Išėjimas 

Bakstelėkite ir išeikite iš žaidimo. 

Žaidimo nustatymai ir žaidimo informacija 

 

Garso nustatymai 

• Žaidimo garsas: Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite garsą. 

	 Paleidimo nustatymai 

• Fono spalva. Bakstelėkite jungiklį ir perjunkite fono spalvą. 

• Greitasis sukimas. Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite greitąjį 
sukimą. 

• Pakartotinai naudoti tą patį statymą. Bakstelėkite jungiklį ir įjunkite arba 
išjunkite Pakartotinį to paties statymo naudojimą. 

 Žaidimo taisyklės 

Bakstelėkite ir peržiūrėkite žaidimo taisykles. 

 
Žaidimo istorija 

Bakstelėkite ir peržiūrėkite paskutinio žaidimo istoriją. 

 

Atgal 

Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį žaidimą. 
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Greitasis sukimas 

Bakstelėkite ir paleiskite greitąjį sukimą. 

 

 

 
 
Papildoma informacija 
• Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo statymai ir 

išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami. 
 

358. Uogų lietus („Berryburst“) 
 
Žaidimo „Berryburst“ („Uogų lietus“) taisyklės: 
• „Berryburst“ („Uogų lietus“) tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų aparatas su „Cluster 

Pays“ mechanizmu. Žaidime yra Universaliųjų simbolių pakeitimas, Išsiplečiantieji universalieji 
simboliai ir Pakartotiniai sukimai. 

• Žaidžiama simbolių grupėmis, 1–10 statymo lygiais (10 monetų lygiui) ir skirtingomis monetų 
vertėmis. 

• Statymo eilučių nėra. 
• Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį. 
• Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį. 
• MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti. 
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• Mažiausia statymo suma: 0,1€. 
• Didžiausia statymo suma: 200€. 
 
„Cluster Pays“ mechanizmas 
• Simbolis yra simbolių grupės dalis, jei jis liečiasi su tokiu pačiu horizontaliai arba vertikaliai šalia nuo 

jo esančiu simboliu. 
• Kai pasirodo 5 arba daugiau vienodų simbolių grupė, skiriamas prizas. 
• Už kelias to paties simbolio grupes, kurios nesusijungia viena su kita, laimėjimai išmokami atskirai. 
• · Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 
• · Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už grupę. 
• · Grupių laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio. 
• · Grupių laimėjimas valiuta lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetos vertės. 
• · Kai 6 arba daugiau Universaliųjų simbolių suformuoja grupę, jie gali pakeisti simbolius tik vienoje 

grupės pusėje. Dėl to vienintelis atvejis, kai Universalieji simboliai suformuoja grupę ir nepakeičia 
simbolio vienoje grupės pusėje, būna tik tada, kai ekrane yra tik Universalieji simboliai. 

 
Universalusis simbolis ir išplečiamas universalusis simbolis 
• Pagrindinio žaidimo ir Pakartotinių sukimų metu Universalieji simboliai gali pasirodyti bet kur ant 

būgnų ir gali pakeisti visus simbolius. 
• Kai pagrindiniame žaidime vienas arba daugiau Universaliųjų simbolių pasirodo bet kur ant būgnų, šie 

simboliai automatiškai išsiplečia ir uždengia visą būgną, ant kurio pasirodė, ir aktyvuoja Pakartotinį 
sukimą. 

• Laimėjimai išmokami Universaliesiems simboliams išsiplėtus, prieš Pakartotinį sukimą. 
• Kai išsiplečia uždengti viso būgno, Universalieji simboliai lieka tokioje pozicijoje, kol kiti būgnai 

sukasi pakartotinai. 
• Kai baigiasi Pakartotinis sukimas, ant būgnų pasirodę nauji Universalieji simboliai išsiplečia taip pat, 

kaip ir per pradinį sukimą. Tada apskaičiuojami laimėjimai. 
• Kai Pakartotinių sukimų metu vienas arba daugiau Universaliųjų simbolių pasirodo bet kur ant būgnų, 

aktyvuojamas papildomas Pakartotinis sukimas. 
• Pakartotiniai sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte, kaip ir per sukimą, kuris 

aktyvino pakartotinius sukimus. 
• Pakartotinių sukimų laimėjimai pridedami prie visų pradinio sukimo laimėjimų. 
• Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu statymo laimėjimo deriniu. 
• Jei pagrindinio žaidimo arba Pakartotinio sukimo metu pasirodo penktas Universalusis simbolis, 

neaktyvuojami Pakartotiniai sukimai, bet už 15 Universaliųjų simbolių išmokama dvigubai. 
• Išmoka už 15 Universaliųjų simbolių yra 5000. 
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Papildoma informacija 
• Jei įvyksta žaidimų techninės arba programinės įrangos gedimas, visi paveikti žaidimo statymai ir 

išmokos nustoja galioti, o visi paveikti statymai grąžinami. 
 

359. Maksimalus uogų lietus („Berryburst Max“) 
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Žaidimo „Berryburst Max“ („Maksimalus uogų lietus“) taisyklės: 
• „Berryburst Max“ („Maksimalus uogų lietus“) tai 5 būgnų ir 3 eilių vaizdo lošimų aparatas su „Cluster 

Pays“ mechanizmu. Žaidime yra Universaliųjų simbolių pakeitimas, Išsiplečiantieji universalieji 
simboliai ir Pakartotiniai sukimai. 

• Žaidžiama simbolių grupėmis, 1–10 statymo lygiais (10 monetų lygiui) ir skirtingomis monetų 
vertėmis. · Statymo eilučių nėra. 

• Statymo lygis nustatomas naudojant LYGIO rinkiklį. 
• Monetos vertė nustatoma naudojant MONETOS VERTĖS rinkiklį. 
• MONETOSE rodomas monetų skaičius, kurias galima statyti. 
• Mažiausia statymo suma: 0,1€. 
• Didžiausia statymo suma: 200€. 
 
„Cluster Pays“ mechanizmas 
• Simbolis yra simbolių grupės dalis, jei jis liečiasi su tokiu pačiu horizontaliai arba vertikaliai nuo jo 

esančiu simboliu. 
• Už kelias to paties simbolio grupes, kurios nesusijungia viena su kita, laimėjimai išmokami atskirai. 
•  Vienu metu skirtingose statymo eilutėse pelnyti laimėjimai sudedami. 
• Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už grupę. 
• Grupių laimėjimas monetomis lygus vertei, padaugintai iš statymo lygio. 
• Kai 6 arba daugiau Universaliųjų simbolių suformuoja grupę, jie gali pakeisti simbolius tik vienoje 

grupės pusėje. Dėl to vienintelis atvejis, kai Universalieji simboliai suformuoja grupę ir nepakeičia 
simbolio vienoje grupės pusėje, būna tik tada, kai ekrane yra tik Universalieji simboliai.  

 
Universalusis simbolis ir išplečiamas universalusis simbolis 
• Pagrindinio žaidimo ir Pakartotinių sukimų metu Universalieji simboliai gali pasirodyti bet kur ant 

būgnų ir gali pakeisti visus simbolius. 
• Kai pagrindiniame žaidime vienas arba daugiau Universaliųjų simbolių pasirodo bet kur ant būgnų, šie 

simboliai automatiškai išsiplečia ir uždengia visą būgną, ant kurio pasirodė, ir aktyvuoja Pakartotinį 
sukimą. 

• Laimėjimai išmokami Universaliesiems simboliams išsiplėtus, prieš Pakartotinį sukimą. 
• Kai išsiplečia uždengti viso būgno, Universalieji simboliai lieka tokioje pozicijoje, kol kiti būgnai 

sukasi pakartotinai. 
• Kai baigiasi Pakartotinis sukimas, ant būgnų pasirodę nauji Universalieji simboliai išsiplečia taip pat, 

kaip ir per pradinį sukimą. Tada apskaičiuojami laimėjimai. 
• Kai Pakartotinių sukimų metu vienas arba daugiau Universaliųjų simbolių pasirodo bet kur ant būgnų, 

aktyvuojamas papildomas Pakartotinis sukimas. 
• Pakartotiniai sukimai žaidžiami tuo pačiu statymo lygiu ir monetos verte, kaip ir per sukimą, kuris 

aktyvino pakartotinius sukimus. 
• Pakartotinių sukimų laimėjimai pridedami prie visų pradinio sukimo laimėjimų. 
• Universaliojo simbolio pakeitimas išmokamas aukščiausiu galimu statymo laimėjimo deriniu. 
• Jei pagrindinio žaidimo arba Pakartotinio sukimo metu pasirodo penktas Universalusis simbolis, 

neaktyvuojami Pakartotiniai sukimai, bet už 15 Universaliųjų simbolių išmokama dvigubai. 
• Išmoka už 15 Universaliųjų simbolių yra 10000. 
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360. 3888 drakono būdai („3888 Ways of the Dragon“) 
 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi per būgnus einančia laimėjimo kryptimi. 
 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 
Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 – pirmajam būgnui kairėje, 6 – likusiems 
būgnams 

Krypčių skaičius 3888 
Monetų skaičius 30 
Dvigubinimo funkcija Ne 
Laukiniai simboliai Taip (drakonas) 
Daugiklių simboliai Ne 
Išsisklaidę simboliai Taip (premijos simbolis) 
Premijos lošimas Ne 
Nemokami sukimai Taip 
Momentinis laimėjimas Ne 
Grąža žaidėjui 95,95% 
 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  
 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai kryptyse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose kryptyse, jie sudedami. 
Jei vienoje kryptyje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo 
Pastaba. Gretimų laimingų simbolių derinių (krypčių) skaičius apskaičiuojamas sudauginus visuose būgnuose 
esančių laimingų simbolių skaičius. Jei, pavyzdžiui, 1 būgne yra 1 laimingas simbolis, 2 būgne yra 1 laimingas 
simbolis, o 3 būgne yra 2 laimingi simboliai, tada gretimų laimingų simbolių derinių kiekis iš viso yra 1 x 1 x 2 
= 2. Tokiu atveju laimima iš 3 būgnų. Išmokų lentelėje galite pamatyti sumą, kuri laimima, jei laimingas 
simbolis iškrenta 3 būgnuose. 
Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS eurais, 
taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 
 
Stalinio kompiuterio versija 
• Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
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Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas.  
Kai gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

• Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 

• Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas.  
Kai gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
 
Laukinis („Wild“) simbolis 
Laukinis („Wild“) simbolis (drakonas) gali pakeisti bet kokį kitą simbolį, išskyrus simbolį Premija („Bonus”). 
 
Nemokami sukimai 
Trims ar keturiems simboliams Premija („Bonus”) iškritus bet kurioje būgnų vietoje, suteikiamas tam tikras 
skaičius nemokamų sukimų, kaip nurodyta išmokų lentelėje. Simbolis Premija („Bonus”) gali iškristi tik ant 2, 
3, 4 ir 5 būgnų, po vieną ant kiekvieno būgno. 
Nemokamų sukimų metu statymo suma lieka tokia pati, kokia buvo per sukimą, kurio metu suteikti nemokami 
sukimai. Pakeisti jos negalima. 
Pastaba. Tuometinių nemokamų sukimų metu papildomi nemokami sukimai negali būti suaktyvinti. 
 
Drakono sukimai („Dragon Spins“) 
Įprastų ir nemokamų sukimų metu gali būti atsitiktinai suaktyvinti Drakono sukimai („Dragon Spins“), ir tada 
drakonas skraidys virš būgnų ir nusileis ant 3–8 laukinių („Wild“) simbolių atsitiktinėse būgnų pozicijose. 
Drakono sukimai („Dragon Spins“) dažniau suaktyvinami nemokamų sukimų metu.  

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
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atitinkamus prizus. 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad atidarytumėte 
nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus įjungtas 

viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite arba 
paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, naujame naršyklės lange galite peržiūrėti 
sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus; 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, naujame 
naršyklės lange galite peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 
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(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
361. Laimingi paukščiai („Happy Birds“) 

 
Tikslas yra gauti laimėjimo kombinaciją bent ant vienos iš 243 linijų, esančių išilgai lošimo būgnų. Minimali 
statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 125 EUR (vienas šimtas dvidešimt 
penki eurai). 
 
Lošimo aprašymas 
Rūšis Lošimo automatas 
Būgnų skaičius 5 
Eilių skaičius 3 
Linijų skaičius 243 

Monetų skaičius 125 (5 x 25 monetų – pakeisti 
negalima) 

Dvigubinimo funkcija Ne 
Laukiniai simboliai Taip 
Daugiklių simboliai Ne 
Išsisklaidę simboliai Ne 
Premijos lošimas Taip 
Nemokami sukimai Taip 
Momentinis laimėjimas Ne 
Teorinė išmoka, proc. 
(RTP) 95,64 % 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  

 
KAIP ŽAISTI 
Visi laimėjimai linijose išmokami nuosekliai iš kairės į dešinę. Laimėjimai ant skirtingų linijų yra visi 
sudedami. Tik didžiausia laimėjimo kombinacija ant kiekvienos pasirinktos linijos yra išmokama. Laimėjimai 
iš premijos lošimo ir nemokamų sukimų yra pridedami prie bendro laimėjimo. 
Laimėjimai priklauso nuo gretimai esančių laimėjimo simbolių skaičius (arba eilių). Gretimai esančių 
laimėjimo simbolių skaičius yra suskaičiuojamas sudauginant laimėjimo simbolių skaičių ant kiekvieno būgno. 
Pavyzdžiui, jeigu yra 1 laimėjimo simbolis ant 1 būgno, 1 laimėjimo simbolis ant 2 būgno ir 2 laimėjimo 
simboliai ant 3 būgno, tokiu atveju gretimų laimėjimų simbolių skaičius yra 1 x 1 x 2 = 2. Šiuo atveju 
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laimėjime dalyvavusių būgnų skaičius yra 3 – išmokėjimų lentelėje Jūs galite matyti gautą laimėjimą iš 3 
būgnų, už tą laimėjimo simbolį. 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas.  
Kai gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

• Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę.  

• Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas.  
Kai gaunamas laimintis derinys, laimima suma – tai laimėjimų lentelėje nurodyta suma už tą laimintį derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis („Wild“) Simbolis 
Laukinis („Wild“) simbolis, nemokamų sukimų metu, pakeičia bet kurį kitą simbolį, išskyrus Premija 
(„Bonus“) ir Magiško lanko („Magic Bow“) simbolį. 

 
Nemokami sukimai 
Nemokami sukimai įjungiami, kai Magiško lanko („Magic Bow“) simbolis pasirodo bet kurioje vietoje ant 2 
ir 4 būgnų tuo pat metu – suteikiamas atsitiktinis skaičius nemokamų sukimų. Kiekvieno sukimo metu, vienas 
iš tokių dalykų gali atsitikti: 
• vienas arba daugiau simbolių ekrane (išskyrus 1 būgną) taps laukiniu, bet tik tada, jeigu jam tampant 

laukiniu, susiformuos laimėjimo kombinacija, 
• atsitiktinis būgnas, išskyrus 1 būgną, taps laukiniu („Wild“), bet tik tada, jeigu jam tampant laukiniu 

(„Wild“), susiformuos laimėjimo kombinacija, 
• 4 gretimi simboliai ekrane (išskyrus 1 būgną) formuodami 2x2 dydžio kvadratą, taps laukiniais  („Wild“), 

bet tik tada, jeigu jiems tampant laukiniais  („Wild“), susiformuos laimėjimo kombinacija. 
 
Pastaba: Nemokamų sukimų metu, Premijos ir („Bonus“) ir Magiško lanko („Magic Bow“) simboliai nėra 
transformuojami į laukinius („Wild“). 
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Nemokamų sukimų metu, kiti nemokami sukimai gali būti įjungti; čia nėra jokio limito, kiek kartų nemokami 
sukimai yra pakartotinai įjungiami. 
Nemokamų sukimų metu, statymo suma lieka ta pati, kaip ir statymas tame sukime, kuris įjungė nemokamus 
sukimus, ir negali būti keičiamas. 

 
Premijos („Bonus“) simbolis 
Trys ar daugiau Premijos („Bonus“) simbolių, bet kurioje vietoje ant būgnų, įjungia Premijos lošimą.  
Kai premijos lošimas prasideda, Jūs turite pasirinkti vieną iš trijų paukščių. 
Premijos lošimo metu, paspauskite balioną, į kurį Jūs norite nusitaikyti, ir šaukite tam, kad laimėti prizą: 
• Atsitiktinę sumą – kiekviena laimėta suma yra pridedama prie bendro premijos laimėjimo, tik po to, kai tuo 

momentu esantis daugiklis yra pritaikytas, 
• Nuo x2 iki x10 daugiklių – kiekvienas laimėtas daugiklis yra taikomas kitai Jūsų laimėtai sumai. 
Esantis daugiklis yra rodomas kairėje ekrano pusėje, DAUGIKLIO langelyje. Pasiekti laimėjimai yra rodomi 
dešinėje ekrano pusėje, LAIMĖJIMO langelyje. 
Ataskaita apie laimėtas sumas už kiekvieną gautą daugiklį yra parodoma premijos lošimo pabaigoje. Bendri 
premijos lošimo laimėjimai yra pridedami prie bendrų laimėjimų. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus. 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad atidarytumėte 
nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus įjungtas viso 

ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite arba 
paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, naujame naršyklės lange galite peržiūrėti 
sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 
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TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus; 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, naujame 
naršyklės lange galite peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau arba yra sustabdoma automatinio sukimo funkcija. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
362. Miško manija („Forest Mania“) 

 
Tikslas yra gauti laimintį derinį laiminčioje eilutėje išplitusioje per būgnus. Minimali statymo suma – 0,01 
EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 250 EUR (du šimtai penkiasdešimt eurų). 
Žaidimo informacija: 
Tipas  Žaidimų automatai 
Būgnų skaičius 2 Rinkiniai, kiekvienas su 5 būgnais 

Eilių skaičius 
Rinkinys 1 (kairėje): 4 
Set 2 (dešinėje): 12 

Eilių skaičius 
Rinkinys 1 (kairėje): 20 (negali būti pakeista) 
Rinkinys 2 (dešinėje): 80 (negali būti pakeista) 

Monetų, kurias galite statyti, 
skaičius 

50 (negali būti pakeista) 
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Tipas  Žaidimų automatai 
Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklio simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Ne 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

RTP (teorinė grąža žaidėjui proc.) 95.62% 

Prizinis fondas 250 monetų eilutėje 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk įkėlę žaidimą galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai užbaigėte. 
Kilus techniniams nesklandumams, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas žaidimas 
automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su žaidimo 
serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visos išmokos ir visi žaidimai anuliuojami; bet kokie statymai, kurie dar nebuvo 
priimti, anuliuojami. 
Kaip Žaisti 
Visos laiminčios eilutės mokamos iš kairės į dešinę. Laimėjimai pasirinktose skirtingose eilutėse yra pridėdami 
visi. Tik aukščiausias laimintis derinys kiekvienoje pasirinktoje eilutėje yra apmokestinamas. Laimėjimai iš 
nemokamų sukimų yra pridėdami prie visų laimėjimų. Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis 
STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS eurais, taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
• Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
• Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai 
gaunamas laimingas derinys, laimima suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

• Nuostatų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
• Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės.  

• Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas 
laimingas derinys, laimima suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį. 
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Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
Ypatingi Simboliai ir funkcijos 
Laukinis („Wild“) simbolis 
Laukinis „(Wild“) simbolis pakeičia bet kokį kitą simbolį formuojant derinius. 
Atsitiktinis laukinis („Wild“) simbolis 
Atsitiktinai visi vieno atsitiktinio simbolio atvejai abiejuose būgnų rinkiniuose tampa laukiniu („Wild“). 
Laukinis („Wild“) būgnas 
Atsitiktinai tarp vieno ir trijų, atsitiktiniai būgnai iš pirmo būgnų rinkinio pavirsta laukiniu („Wild“) ir sukuria 
savo atitinkamus būgnus iš antro rinkinio. 
Nemokami sukimai („Free Spins“) 
Tarp trijų ir 10 nemokami sukimai iššaukiami atsitiktinai. Papildomi nemokami sukimai gali būti iššaukiami 
per nemokamus sukimus. 
Įsidėmėkite: nemokamų sukimų metu, atsitiktinis laukinis („Wild“) ir laukinis („Wild“) būgnas atsiranda 
dažniau nei per įprastus sukimus; tik viena iš dviejų laukinių („Wild“) funkcijų gali būti aktyvi per bet kokio 
tipo sukimą. 
Kiti žaidimo mygtukai 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus. 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad atidarytumėte 
nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus įjungtas viso 

ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite arba 
paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, naujame naršyklės lange galite peržiūrėti 
sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 
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Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus; 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, naujame 
naršyklės lange galite peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau arba yra sustabdoma automatinio sukimo funkcija. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
363. Imperijos turtai („Imperial Wealth“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 4 

Laimėjimo eilių skaičius 40 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų 
skaičius 20 (pakeisti negalima) 
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Tipas Automatas 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Taip 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 96,51% 

Prizinis fondas 
250 monetų vienoje eilėje įprastinių sukimų 
metu 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik kiekvienos eilės didžiausias laimingas derinys. Nemokamų sukimų laimėjimai pridedami prie 
bendro laimėjimo. Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis 
STATYMAS, LIKUTIS ir LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas laimingas derinys, 
laimima suma – tai laimėjimas už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 
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• Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas laimingas derinys, 
laimima suma – tai laimėjimas už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis („Wild“) simbolis 
Sudarant laimingus derinius, laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti bet kokius kitus simbolius, išskyrus 
išsisklaidžiusius simbolius. 
Pastaba. Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį („Wild“) simbolį, už derinį su 
laukiniu („Wild“) simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra 
didžiausias laimingas derinys eilutėje. 

 
Išsisklaidęs simbolis 
Trys arba daugiau išsisklaidžiusių premijos („Bonus“) simbolių, pasirodžiusių bet kurioje būgnų vietoje, 
suteikia nemokamų sukimų ir suaktyvina lošimą Fortūnos premijos medis („Fortune Tree Bonus“). Pastaba: 
nemokami sukimai prasideda, kai baigiasi lošimas Fortūnos premijos medis („Fortune Tree Bonus“). 
Jeigu atliekant nemokamus sukimus bet kurioje būgnų pozicijoje iškrenta 2 ar daugiau išsisklaidžiųsių 
simbolių, skiriami papildomi nemokami sukimai. Didžiausias nemokamų sukimų kiekis vieno lošimo metu – 
100. 
 
Fortūnos premijos medis („Fortune Tree Bonus“) 
Norėdami žaisti lošimą Fortūnos premijos medis („Fortune Tree Bonus“), spustelėkite arba bakstelėkite vokus, 
kad pamatytumėte prizą: 
• papildomus nemokamus sukimus, – jie pridedami prie nemokamų sukimų, kuriuos laimėjote iš 

išsisklaidžiusių simbolių, skaičiaus; 
• daugiklį, taikomą visiems laimėjimams iš nemokamų sukimų, kurie prasideda tada, kai baigiasi lošimas 

Fortūnos premijos medis („Fortune Tree Bonus“) – pradinis daugiklis, kurį galite laimėti, yra 2x; kai jį 
laimite, kitas daugiklis – 3x, ir taip toliau, iki didžiausio daugiklio, kurį galite laimėti: 5x. 

• vienas arba daugiau didelės vertės simbolių veiks kaip laukinis („Wild“) simbolis nemokamų sukimų metu, 
kurie prasidės tada, kai baigsis „Fortune Tree Bonus“ lošimas. 

Kadangi suteikimas tik aukščiausias laimėjimas kiekvienoje eilutėje, didelės vertės simbolis, pavirtęs į laukinį 
(„Wild“) simbolį, suteiks įprastą sumą pagal išmokos lentelę, jei kaip laukinio („Wild“) simbolio suformuoto 
derinio suma yra mažesnė nei derinio iš išmokos lentelės suma, skirta didžiausios vertės simboliui. Lošimas 
Fortūnos premijos medis („Fortune Tree Bonus“) baigiasi tada, kai parodoma Pradėti nemokamus sukimus. 
 
Imperijos riaumojimo premija („Imperial Roar Bonus“) 
Pradėjus bet kokį įprastą apmokamą sukimą, atsitiktine tvarka gali būti įjungta „Imperial Roar Bonus“ ir jūs 
galite laimėti vieną iš šių prizų: 
• Laukiniai būgnai („Wild reels“): 1–3 būgnai gali pavirsti į laukinius („Wild“) simbolius. 
• Papildomi laukiniai („Wild“) simboliai: 1–10 būgnų padėtys gali pavirsti į laukinius („Wild“) simbolius. 
• 5 vienodi: susiformuos bent viena eilutė „5 vienodi“ su didelės vertės simboliais. 
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• Lošimas Fortūnos premijos medis („Fortune Tree Bonus“) suaktyvina (tris arba daugiau išsisklaidžiusių 
simbolių). 

Pastaba. Išlieka galimybė nelaimėti šių apdovanojimų Imperijos riaumojimo premijos („Imperial Roar Bonus“) 
metu. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus. 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad atidarytumėte 
nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus įjungtas viso 

ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite arba 
paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, naujame naršyklės lange galite peržiūrėti 
sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 
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• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus; 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, naujame 
naršyklės lange galite peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau arba yra sustabdoma automatinio sukimo funkcija. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

TAISYKLĖS 
Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
364. Meilės guru („The Love Guru“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (vienas euro centas). Maksimali statymo suma – 30 EUR (trisdešimt eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 30 

Galimų statyti monetų 
skaičius  nuo 1 iki 5 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Ne 

Premijoslošimas Taip 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 
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Tipas Automatas 

Grąža žaidėjui 97,79%, kai statymas didžiausias 

Prizinis fondas 
750 000 monetų, kai statymas didžiausias, per premijos lošimą su 5x 
daugikliu  

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik kiekvienos eilės didžiausias laimingas derinys. Laimėjimai, kuriuos laimite per premijos lošimą, 
yra pridedami prie bendro laimėjimo. Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS 
ir tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Spustelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už eilę monetų 
skaičių. 

Pastaba: viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas laimingas derinys, 
laimima suma – tai laimėjimas už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

• Nustatymų ekrane bakstelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų 

statyti už eilę monetų skaičių. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas laimingas derinys, 
laimima suma – tai laimėjimas už tą laimingą derinį. Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje 
(LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, padauginta iš monetos vertės. 
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SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis („Wild“) simbolis 
Pakeičia bet kurį kitą simbolį, išskyrus premijos ir momentinės premijos simbolį. Jeigu nemokamų sukimų 
metu jis yra rodomas bet kurio būgno viduryje, jis išsiplečia ir lieka išsiplėtęs ant to būgno per likusius 
nemokamus sukimus; viename derinyje gali būti daugiau nei vienas išsiplėtęs laukinis („Wild“)  simbolis; 
įprastų sukimų metu jis nesiplečia ir nėra užlaikomas. 

 
Premija („Bonus“) 
Trys ar daugiau premijos („Bonus“) simbolių bet kurioje būgnų vietoje aktyvina premijos lošimą. 
Premijos lošimas turi tokius lygius: 
• pirmame lygyje turite pasirinkti keletą dėžių ir laimėti atsitiktinę pinigų sumą eurais (nuo 5 iki 100 

monetų, padaugintų iš viso statymo) 
• antrame lygyje turite pasirinkti keletą dėžių ir laimėti atsitiktinį nemokamų sukimų skaičių (nuo 5 iki 20) 
• trečiame lygyje turite pasirinkti keletą dėžių ir per nemokamus sukimus, kuriuos laimėjote ankstesniame 

lygyje, laimėti atsitiktinį daugiklį (nuo 1X iki 5X); be to, atsitiktinis simbolis (išskyrus laukinį („Wild“), 
premijos arba momentinės premijos simbolius) galėtų būti automatiškai pasirinktas veikti kaip laukinis 
(„Wild“); skirtingai nuo įprasto laukinio simbolio, atliekant nemokamus sukimus šis simbolis, kuris buvo 
pasirinktas veikti kaip laukinis („Wild“), neišsiplės ir nebus užlaikomas. 

Skaičius, rodantis, kiek kartų galite pasirinkti dėžę, kiekviename etape yra atsitiktinis. Suma, kurią laimite po 
to, kai baigiasi nemokami sukimai, pridedama prie viso balanso. 

 
Momentinė premija 
Trys ar daugiau momentinės premijos simbolių bet kurioje būgnų vietoje suaktyvina momentinės premijos 
lošimą – tokio tipo premija neskiriama per nemokamus sukimus. 
Momentinės premijos lošimo metu momentinės premijos simboliai išsiplečia per visus būgnus, ant kurių jie 
buvo parodyti. Jūs turite pasirinkti bet kurį iš momentinės premijos simbolių, esančių ant būgnų, kad 
laimėtumėte atsitiktinę grynųjų pinigų sumą (nuo 2 iki 20 monetų, padaugintų iš viso statymo) eurais kiekvieno 
pasirinkimo atveju, – skaičius, rodantis, kiek kartų galite pasirinkti, yra toks pats, kaip ir pradinis momentinės 
premijos simbolių, kurie buvo parodyti ant būgnų ir suaktyvino momentinės premijos lošimą, skaičius. Jūsų 
laimėtina suma pridedama prie viso balanso. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus. 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau. 
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(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad atidarytumėte 
nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus įjungtas viso 

ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite arba 
paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, naujame naršyklės lange galite peržiūrėti 
sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus; 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, naujame 
naršyklės lange galite peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau arba yra sustabdoma automatinio sukimo funkcija. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 
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TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
365. Spragtukas („The Nutcracker“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (veians euro centas). Maksimali statymo suma – 160 EUR (vienas šimtas 
šešiasdešimt eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 20 (fiksuot.) 

Galimų statyti monetų 
skaičius  20 (fiksuot.) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Taip 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 95,97% 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  
 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik kiekvienos eilės didžiausias laimingas derinys. Nemokamų sukimų („Free spins“) laimėjimai 
pridedami prie bendro laimėjimo. Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas 
tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
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Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Spustelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už eilę monetų 
skaičių. 

Pastaba: viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas laimingas derinys, 
laimima suma – tai laimėjimas už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

• Nustatymų ekrane bakstelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų 

statyti už eilę monetų skaičių. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas laimingas derinys, 
laimima suma – tai laimėjimas už tą laimingą derinį. Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje 
(LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis („Wild“) simbolis 
Sudarant laimingus derinius, laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti bet kokius kitus simbolius, išskyrus 
išsiskalidžiusius simbolius. 
Pastaba. Jei nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį („Wild“) simbolį, už derinį su laukiniu („Wild“) 
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas 
derinys eilutėje. 

 
Išsisklaidęs simbolis 
Jei iškrenta trys arba daugiau išsisklaidžiusių simbolių, nepriklausomai nuo jų vietos būgnuose, skiriama 
premija Fėjos nemokami sukimai („Fairy Free Spins“). 

 
Fėjos nemokami sukimai („Fairy Free Spins“) 
Jei premijos Fėjos nemokami sukimai („Fairy Free Spins“) metu iškrenta vienas arba daugiau išsisklaidžiusių 
simbolių, nepriklausomai nuo jų vietos būgnuose, skiriami papildomi Fėjos nemokami sukimai („Fairy Free 
Spins“). 
Jei premijos Fėjos nemokami sukimai („Fairy Free Spins“) metu laukinis („Wild“) simbolis rodomas per visą 
trečią būgną (sukrautas laukinis („Wild“) simbolis), laimėjimų daugiklio vertė padidėja vienetu, ne daugiau 
kaip 10 kartų. 
Pastaba. Spragtuko nemokami sukimai („Nutcracker Free Spins“) negali būti suaktyvinti Fėjos nemokamų 
sukimų („Fairy Free Spins“) metu. Didžiausias Fėjos nemokamų sukimų („Fairy Free Spins“) skaičius yra 100. 
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Spragtuko premija („Nutcracker Bonus“) 
Jei įprastų sukimų metu laukinis („Wild“) simbolis rodomas per visą trečią būgną (sukrautas laukinis („Wild“) 
simbolis), įjungiamas Spragtuko premijos („Nutcracker Bonus“) lošimas, kai jūs turite pasirinkti vieną iš 
dovanų, kad atsitiktinės atrankos būdu laimėtumėte 5, 7, 8 arba 10 Spragtuko nemokamus sukimus 
(„Nutcracker Free Spins“). 3 būgnas yra laukinis („Wild“) ir toks išlieka Spragtuko nemokamų sukimų 
(„Nutcracker Free Spins“) metu. 
Be to, kiekvienąkart, kai Spragtuko nemokamų sukimų („Nutcracker Free Spins“) metu iškrenta laimingas 
derinys, simboliai, iš kurių sudarytas tas laimingas derinys, būgnų pakartotinio sukimo metu nesisuka 
(pakartotinis sukimas irgi yra nemokamas) – laimingas derinys dar nėra išmokamas. Be to, bet kokie kiti 
laimingi simboliai, iškritę kitų pakartotinių sukimų metu, irgi yra užlaikomi. Pastaba. Pakartotinis sukimas 
nesumažina likusių Spragtuko nemokamų sukimų („Nutcracker Free Spins“) skaičiaus. Jeigu po pakartotinio 
sukimo jums iškris daugiau laimingų derinių, ankstesni laimingi simboliai ir nauji laimingi simboliai 
pakartotinio būgnų sukimo metu nesisuka – laimingi deriniai dar nėra išmokami. 
Tai tęsiasi iki tol, kol galutinis laimėjimas (suformuotas iš visų užlaikytų simbolių) daugiau negali būti 
didinamas (daugiau nebeiškrenta jokių kitų simbolių, kurie gali būti užlaikyti), ir šiuo momentu yra išmokamas 
galutinis laimėjimas, ir Spragtuko nemokami sukimai („Nutcracker Free Spins“) pradedami iš naujo. Pastaba. 
Fėjos nemokami sukimai („Fairy Free Spins“) negali būti suaktyvinti Spragtuko nemokamų sukimų 
(„Nutcracker Free Spins“) metu. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus. 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad atidarytumėte 
nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus įjungtas viso 

ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite arba 
paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, naujame naršyklės lange galite peržiūrėti 
sužaistų žaidimų istoriją. 
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Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus; 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, naujame naršyklės 
lange galite peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau arba yra sustabdoma automatinio sukimo funkcija. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
366. Rytų perlas („Pearl of the Orient“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (veians euro centas). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas šimtas 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 
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Tipas Automatas 

Laimėjimo eilių skaičius 10 (fiksuot.) 

Galimų statyti monetų 
skaičius  10 (fiksuot.) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 95.97% 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  
 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), 
taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Spustelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už eilę monetų 
skaičių. 

Pastaba: viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas laimingas derinys, 
laimima suma – tai laimėjimas už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
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Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

• Nustatymų ekrane bakstelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų 

statyti už eilę monetų skaičių. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas laimingas derinys, 
laimima suma – tai laimėjimas už tą laimingą derinį. Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje 
(LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, padauginta iš monetos vertės. 
 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis („Wild“) simbolis 
Laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti bet kokį kitą simbolį, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį. 
Laukinis („Wild“) simbolis rodomas tik ant 2, 3 ir 4 būgnų ir visada išsiplečia, kad uždengtų visą būgną kaip 
sukrautas laukinis („Stacked Wild“) simbolis. 

 
Nemokami sukimai („Free Spins“) 
Jei bet kurioje būgnų vietoje iškrenta trys arba daugiau simbolių išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių, 
suaktyvinama 12 nemokamų sukimų ir skiriama išmokų lentelėje nurodyta išmoka. Pradėjus nemokamus 
sukimus, šeši didelės išmokos simboliai yra rodomi virš būgnų, juostoje, eilutėje, nuo mažiausios vertės kairėje 
iki didžiausios vertės dešinėje. Nemokamų sukimų metu bet kokie ant būgnų iškritę laukiniai („Wild“) 
simboliai išsiplečia ir paverčia didelės išmokos simbolį su mažiausia verte į didelės išmokos simbolį su kita po 
jos einančia didesne verte – tas mažos vertės simbolis daugiau nebus rodomas ant būgnų tuometinių nemokamų 
sukimų metu, nes visi jo atvejai dabar yra transformuoti. 
Pastaba. Be to, nemokamų sukimų metu už laukinius („Wild“) simbolius yra skiriami ir papildomi nemokami 
sukimai, kaip nurodyta toliau: Už 1 laukinį („Wild“) simbolį – 1 papildomas nemokamas sukimas, už 2 
laukinius („Wild“) simbolius – 3 papildomi nemokami sukimai, už 3 laukinius („Wild“) simbolius – 5 
papildomi nemokami sukimai. 
Jei ant būgnų iškris keletas laukinių („Wild“) simbolių, transformacijos bus tęsiamos. Transformacijos 
nebevyksta, kai juostoje virš būgnų yra rodomas tik didelės išmokos simbolis su didžiausia verte. 
Pavyzdys: Po to, kai gausite pirmą nemokamų sukimų laukinį („Wild“) simbolį, didelės išmokos simbolių 
juostoje iš kairės į dešinę bus parodyti du iš tokių pačių didelės išmokos simbolių su antra pagal dydį (iš visų 
šešių) didžiausia verte, ir likusieji iš keturių didelės išmokos simbolių, kurių vertės yra didesnės už tą vertę. Be 
to, didelės išmokos simbolis su mažiausia verte (iš visų šešių) daugiau nebus rodomas ant būgnų tuometinių 
nemokamų sukimų metu, nes jis buvo paverstas simboliu su kita iš eilės einančia didesne verte. Nemokami 
sukimai gali būti pakartotinai suaktyvinti bet kurioje būgnų vietoje iškritus trims ar daugiau išsisklaidžiusių 
(„Scatter“) simbolių. 
Pastaba. Nemokamų sukimų metu statymo suma lieka tokia pati, kokia buvo per sukimą, kurio metu suteikti 
nemokami sukimai. Pakeisti jos negalima. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
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Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus. 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad atidarytumėte 
nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus įjungtas viso 

ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite arba 
paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, naujame naršyklės lange galite peržiūrėti 
sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus; 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 
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Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, naujame 
naršyklės lange galite peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau arba yra sustabdoma automatinio sukimo funkcija. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

TAISYKLĖS 
Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
367. Kelių rankų Juodasis Džekas („Blackjack Multi Hand“) 

 
Tai žaidimas „Dvidešimt vienas“ prieš krupjė. Krupjė turi aštuonias kortų kalades, visas sumaišytas. Žaidimo 
„Dvidešimt vienas“ tikslas – surinkti kortų vertę, kuo artimesnę 21, sudedant visų į tą ranką gautų kortų vertes, 
bet tuo pačiu metu neviršyti 21. 
„Dvidešimt vienas“ tipas Dvidešimt vienas (daug lošimų) 

Lošimai 3 

Kaladės 8 

Kortų maišymas po kiekvieno lošimo 

Padalijimo galimybės leidžiamas vienas padalijimas (ne daugiau kaip 
dvi padalytos kortos vienam lošimui) 

Draudimas Taip 

Lygūs pinigai Taip 

Pasidavimas Ne 

Žaidimo „Dvidešimt vienas“ krupjė 
tikrinimas 

Kai krupjė atverstos kortos vertė yra dešimties 
taškų korta arba tūzas, krupjė netikrina, ar yra 
„Juodasis valetas“.  

Grąža žaidėjui 99,40% 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  
 
KAIP ŽAISTI 
Pastaba. Informacijos juostoje žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis LIKUTIS, jūsų STATYMAS ir 
jūsų dabartinis LAIMĖJIMAS (eurais). Galiojantys statymų apribojimai yra rodomi viršutinėje kairėje lentelės 
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pusėje (MIN., MAKS.). Kortos, kurias gaunate, yra rodomos apatinėje lentelės dalyje, o krupjė kortos yra 
rodomos viršutinėje lentelės dalyje. 
Žaisdami žaidimą „Dvidešimt vienas (daug lošimų)“ galite žaisti iki trijų skirtingų lošimų prieš krupjė turimas 
kortas. Krupjė turi ištraukti 16 ir turėti 17 ar daugiau. Jei padidinote visas įmanomas turimų kortų vertes, krupjė 
nereikia ištraukti papildomų kortų. Ši informacija taikoma visiems trims galimiems lošimams vieno žaidimo 
metu. 
Prarasta: kai turimų kortų vertė viršija kietus 21, tai vadinama „Prarasta“. 
„Juodasis valetas“: kai pirmųjų dviejų kortų iš turimų kortų suma yra lygi 21; „Juodasis valetas“ įveikia 
įprastus 21. 
Stumti: žaidėjas ir krupjė turi tokią pačią kortų taškų vertę; statymas grąžinamas žaidėjui. 
Kietos turimos kortos: Bet kokios turimos kortos be tūzo. Be to, tai gali būti bet kokios turimos kortos su tūzu, 
kai tūzas turi būti priskaičiuojamas kaip 1 taškas siekiant išvengti padidinimo. 
Minkštos turimos kortos: kai tūzas turi būti priskaičiuojamas kaip 11 taškų siekiant užtikrinti, kad nebūtų 
viršytas 21 taškas. 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 
1 žingsnis: Norėdami pradėti žaidimą, pirmiausia atlikite statymą (statoma suma). Norėdami atlikti statymą, 
spustelėkite / bakstelėkite žetonų krūvą, kad pasirinktumėte norimą vertę, ir tada spustelėkite / bakstelėkite 
vieną iš statymo sričių, kad žetonas būtų padėtas ant stalo. Po kiekvieno spustelėjimo / bakstelėjimo padedamas 
vienas žetonas. Vienam statymui galite padėti tiek žetonų, kiek tik norite, bet turėkite omenyje, kad statomos 
sumos vertė turimoms kortoms negali viršyti maksimalių lentelėje nurodytų ribų, ir jūsų likutis turi būti 
pakankamas šiai vertei padengti. 
Pastaba. Po to, kai spustelėsite / bakstelėsite mygtuką DALINTI , jūs negalėsite pasirinkti kitos žetonų krūvos 
iki žaidimo pabaigos. 
2 žingsnis: Po to, kai atliksite statymą, galėsite pasirinkti šias parinktis: 
• DALINTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką DALINTI po to, kai atliksite savo statymą, kad 

pradėtumėte žaidimą. 
• IŠVALYTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką IŠVALYTI prieš pradėdami žaidimą, jei norite atšaukti 

savo dabartinį statymą ir pateikti kitą statymą. 
• ATSTATYTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką ATSTATYTI prieš pradėdami žaidimą, jei norite 

atšaukti savo paskutinį atliktą veiksmą. 
• DVIGUBINTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką DVIGUBINTI prieš pradėdami žaidimą, jei norite 

padvigubinti savo dabartinį statymą (statomą sumą). 
3 žingsnis: Po to, kai žaidimas prasidės ir jūs gausite savo pirmąsias dvi kortas kiekvienam lošimui, vienam 
lošimui galėsite pasirinkti šias parinktis (dabartinis lošimas yra pažymėtas), priklausomai nuo pateiktų 
situacijų: 
• PATAIKYTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką PATAIKYTI , jei norite gauti dar vieną kortą. 
• SUSTOTI – spustelėkite / bakstelėkite mygtuką SUSTOTI , jei esate patenkintas savo dabartiniu lošimu ir 

norite baigti žaidimą (tam lošimui). Kai spustelėsite / bakstelėsite šį mygtuką, krupjė parodys savo paslėptą 
kortą ir, jei reikės, ištrauks kitas kortas. 

• DVIGUBINIMAS – gavę pirmąsias dvi kortas, spustelėkite / bakstelėkite mygtuką DVIGUBINIMAS, 
kad padvigubintumėte savo statymą. Jūs gaunate trečią atidengtą kortą ir iškart pereinate į kitą lošimą arba, 
jei nebėra kitų galimų žaisti lošimų, krupjė parodo savo paslėptą kortą ir, jei reikia, ištraukia kitas kortas. 
Atminkite, kad jei naudosite šį mygtuką, negalėsite gauti daugiau kortų dabartiniam lošimui. Dvigubinimo 
parinktis yra galima tik pirmosioms dviem kortoms. Po padalijimo dvigubinimo parinktis taip pat yra 
galimas tik pirmosioms dviem kiekvieno lošimo kortoms. 

• PADALINTI – jei pagrindiniam lošimui naudojamų dviejų pirmųjų kortų vertė yra tokia pati, galite 
naudoti mygtuką PADALINTI, kad jas padalytumėte dviem skirtingiems lošimams. Kiekvienam iš dviejų 
lošimų naudojama viena iš pagrindinio lošimo kortų ir nauja korta, gauta po padalijimo. Atkreipkite 
dėmesį, kad antroji korta kiekvienam lošimui yra gaunama tada, kai tas lošimas tampa tuo metu žaidžiamu 
lošimu. Kiekvieną lošimą jūs žaidžiate atskirai, ir tuo metu žaidžiamas lošimas yra pažymimas. Pasirinkus 
šią parinktį vienam lošimui naudojamas jūsų pradinis statymas, o kitam lošimui naudojamas naujas 
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statymas, kuris lygus pradiniam statymui, atskaitytam iš jūsų balanso. Dabar šiem abiem lošimams turite 
tokios pačios vertės statymus. Kiekvienam lošimui galite prašyti tiek kortų, kiek tik norite, kai tas lošimas 
yra būtent tuo metu žaidžiamas lošimas, jei tik jų vertė neviršija 21. Tačiau jei padalysite du tūzus, jūs 
iškart gausite naują kortą kiekvienam iš dviejų naujų lošimų ir jums nebus leidžiama prašyti kitų kortų (bet 
kuriam iš dviejų naujų lošimų). Atminkite, kad po padalijimo tūzas ir dešimties taškų vertės korta yra 
įskaičiuojama kaip 21 ir nėra laikoma „Juoduoju valetu“. Vienoje statymų zonoje galite atlikti tik vieną 
padalijimą. 

• DRAUDIMAS – bet kurio iš trijų pagrindinių lošimų metu galite nuspręsti atlikti „draudimo“ statymą, kai 
krupjė atversta korta yra tūzas. Tai reiškia, kad jūs užtikrinsite, kad neprarasite viso statymo, jei krupjė gaus 
„Juodąjį valetą“ atlikdamas kitą draudimo statymą, kurio vertė yra lygi pusei jūsų statymo vertės. 
Draudimo parinktis yra galima tik tuo atveju, jei neturite „Juodojo valeto“. Jei turite „Juodąjį valetą“, o 
krupjė atversta korta yra tūzas, jūsų bus paprašyta „LYGIŲ PINIGŲ“. Jei krupjė turi tūzą ir dešimties taškų 
vertės kortą, jūs prarasite pradinį statymą, bet laimėsite 2:1 draudimo statymo. Jei krupjė neatversta korta 
nėra dešimties taškų vertės korta, jūs prarasite draudimo statymą ir žaidimas bus tęsiamas kaip įprasta. 
Atkreipkite dėmesį, kad jūs negalite padalyti arba padvigubinti po to, kai atliekate draudimo statymą. 

• LYGŪS PINIGAI – jūs galite pasirinkti „LYGIUS PINIGUS“, kai turite „Juodąjį valetą“, o krupjė atversta 
korta yra tūzas. Jei paimsite „LYGIUS PINIGUS“, jūs laimėsite 1:1 pagal savo pradinį statymą ir baigsite 
žaidimą. Net jei krupjė turi „Juodąjį valetą“, laikoma, kad jūs laimėjote, o ne sužaidėte lygiosiomis. 

4 žingsnis: Visi laimėjimai yra pridedami prie balanso, ir jūs turite galimybę: 
• atlikite tokį patį statymą kaip ir ankstesniame žaidime: spustelėkite / bakstelėkite mygtuką 

PAKARTOTINIS ir tęskite atlikdami 2 žingsnį; 
• atlikite tokį patį statymą kaip ir ankstesniame žaidime ir išdalykite kortas: spustelėkite / bakstelėkite 

mygtuką PAKARTOTINIS STATYMAS ir tęskite atlikdami 3 žingsnį. 
Pastaba. Po žaidimo seanso atkūrimo mygtukai PAKARTOTINIS ir PAKARTOTINIS STATYMAS nebus 
rodomi. Jei jūsų balansas nepadengia veiksmo, dialogo langas jus apie tai informuos. 
Jūs laimite statymą, kai jūsų turimų kortų vertė yra arčiau 21, nei krupjė turimų kortų vertė, tačiau neviršijant 
21. 

 
KORTŲ VERTĖS 
Visos kortos yra keturių rūšių: Pikai, būgnai, širdys ir kryžiai. Visos rūšys turi vienodą vertę. 
Korta Kortos vertė 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

Valetas 10 

Dama 10 
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Karalius 10 

Tūzas 1 arba 11 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite / bakstelėkite šį mygtuką norėdami atidaryti parinkčių langą. 

Pastaba. Spustelėkite / bakstelėkite X norėdami uždaryti parinkčių langą. 

 

Parinkčių lange spustelėkite / bakstelėkite šį mygtuką norėdami pamatyti parinkčių 
ekraną, kuriame galite naudodami įjungimo / išjungimo mygtukus įjungti arba išjungti 
šias parinktis: 

• GARSAS – žaidimo garsai. 

• TURBO – praleisti animaciją. 

• PALIKTI TURIMAS KORTAS SU PADIDINTOMIS VERTĖMIS – jei ši parinktis 
įjungta, bet kurios turimos kortos su padidinta verte yra laikomos ant stalo, kol 
žaidimas baigiamas. Jei ši parinktis yra išjungta, bet kurios turimos kortos su 
padidinta verte yra pašalinamos nuo stalo po to, kai padidinama jų vertė. 

• VISADA SIŪLYTI DRAUDIMĄ – jei ši parinktis išjungta, draudimas nebus 
siūlomas. 

• VISADA SIŪLYTI LYGIUS PINIGUS – jei ši parinktis išjungta, lygūs pinigai 
nebus siūlomi. 

• PARODYTI SURINKTAS KORTAS ANIMACIJĄ – jei ši parinktis įjungta, naujo 
žaidimo pradžioje paskutinio žaidimo kortos bus surinktos rodant animaciją. Jei ši 
parinktis išjungta, paskutinio žaidimo kortos yra iškart surenkamos naujų žaidimų 
pradžioje. 

• AUTOMATINIS PADALINTI – jei ši parinktis įjungta, automatiškai turėsite kietas 
17, 18, 19 ir 20 ir minkštas 19 ir 20; jūs vis tiek galėsite padalyti. 

• ŽAIDIMO ĮSPĖJIMAI – jei ši parinktis įjungta, rodomas įspėjimas, kai jūs ketinate 
priimti blogą sprendimą (pvz., turėti mažiau nei 12). 

 

Parinkčių lange spustelėkite / bakstelėkite šį mygtuką norėdami pamatyti išmokų lentelės 
ekraną – šiame ekrane spustelėkite / bakstelėkite TAISYKLĖS, jei norite peržiūrėti 
išsamias žaidimo taisykles naujame naršyklės lange 

 

Parinkčių lange spustelėkite / bakstelėkite šį mygtuką, norėdami pamatyti istorijos 
ekraną, kuriame galite spustelėti / bakstelėti ISTORIJA, kad peržiūrėtumėte žaidimo 
istoriją naujame naršyklės lange. 

 
Parinkčių lange spustelėjus / bakstelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(Tik staliniams kompiuteriams) Spustelėjus šį mygtuką bus įjungtas viso ekrano režimas; 

jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite arba paspauskite 
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klaviatūros klavišą ESC. 

 
368. Kiaulytės fortūna („The Fortune Pig“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (veians euro centas). Maksimali statymo suma – 200 EUR (du šimtai 
eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 25 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų skaičius 25 (pakeisti negalima) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Taip 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 95,14% 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  

 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), 
taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
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Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Spustelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už eilę monetų 
skaičių. 

Pastaba: viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas laimingas derinys, 
laimima suma – tai laimėjimas už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

• Nustatymų ekrane bakstelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų 

statyti už eilę monetų skaičių. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas laimingas derinys, 
laimima suma – tai laimėjimas už tą laimingą derinį. Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje 
(LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, padauginta iš monetos vertės. 
 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis („Wild“) simbolis 
Laukinis („Wild“) simbolis yra sukrautas, ir jūs galite gauti laukinį („Wild“) simbolį to paties būgno vienoje, 
dviejose ar trijose pozicijose. Sudarant laimingus derinius, laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti bet kokius 
kitus simbolius, išskyrus išsisklaidžiusį („Scatter“) ir pinigų krepšelio („Money Bag“) simbolį. 

 
Fortūnos nemokami sukimai („Fortune Free Spins“) 
Jeigu įprastų sukimų metu bet kurioje 1, 3 ir 5 būgnų pozicijoje iškrenta trys išsisklaidę („Scatter“) simboliai, 
yra suaktyvinami 8 Fortūnos nemokami sukimai („Fortune Free Spins“). Atliekant Fortūnos nemokamus 
sukimus („Fortune Free Spins“), kiekvieno sukimo pradžioje atsitiktine tvarka yra pasirenkama nuo 2 iki 5 
būgnų, kurie sukami „in sync“ (tie patys simboliai ant kiekvieno būgno). 
Pastaba. Fortūnos nemokami sukimai („Fortune Free Spins“) pakartotinai nesuaktyvinami. Fortūnos 
nemokamų sukimų („Fortune Free Spins“) laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. Fortūnos nemokamų 
sukimų („Fortune Free Spins“) metu statymo keisti negalima. 

 
Grynųjų persukimai („Cash Respins“) 
Penki ar daugiau pinigų krepšelio („Money Bag“) smbolių bet kurioje būgnų vietoje suaktyvina 3 Grynųjų 
persukimus („Cash Respins“), kurie yra atliekami naudojant specialų būgnų rinkinį, kuriame rodomi tik pinigų 
krepšelio („Money Bag“) ir kiaulytės fortūnos („Fortune Pigs“) simboliai. Persukimai („Re-spins“) pradedami, 
kai iškrenta pradiniai pinigų krepšelio („Money Bag“) simboliai. Grynųjų persukimų („Cash Respins“) metu, 
kai ant būgnų iškrenta pinigų krepšelio („Money Bag“) simbolis arba kiaulytės fortūnos („Fortune Pigs“) 
simbolis, kuris surenka pinigų krepšelio („Money Bag“) simbolius, iš naujo nustatomas persukimų („Re-spins“) 
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skaičius 3. Visų presukimų („Re-spins“) metu iškritę pinigų krepšelio („Money Bag“) simboliai išlieka, kol visi 
persukimai („Re-spins“) užbaigiami. 
Be to, jeigu presukimų („Re-spins“) metu pinigų krepšelio („Money Bag“) simbolis iškrenta ant būgnų, visų 
pinigų krepšelio („Money Bag“) simbolių, kurie tuo metu yra rodomi ant būgnų, vertės yra sudedamos 
kiaulytės fortūnos („Fortune Pigs“) pozicijoje, ir iš naujo nustatomas persukimų („Re-spins“) skaičius 3. 
Persukimai („Re-spins“) užbaigiami, kai specialiame būgnų rinkinyje neberodomi jokie papildomi pinigų 
krepšelio („Money Bag“) simboliai arba kai visos specialiojo būgnų rinkinio pozicijos yra užpildomos. Visų 
specialiojo būgnų rinkinio pozicijų verčių suma yra pridedama prie jūsų likučio. 
Pastaba. Ant pinigų krepšelio („Money Bag“) simbolių yra rodomos vertės monetomis. Fortūnos nemokamų 
sukimų („Fortune Free Spins“) metu grynųjų persukimo („Cash Respins“) negali būti pakartotinai 
suaktyvinami. Grynųjų persukimo („Cash Respins“) metu statymo keisti negalima. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas 
išmokas arba atitinkamus prizus. 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad 
atidarytumėte nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus 
įjungtas viso ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, 

spustelėkite arba paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, naujame naršyklės lange galite 
peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 
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Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų 

ekraną. Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas 
išmokas arba atitinkamus prizus; 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, naujame 
naršyklės lange galite peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir 
atveriamas svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai 
sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo 
animacijos praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 
kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
369. Iliuzijos 2 („Illusions 2“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Minimali statymo suma – 0,01 EUR (veians euro centas). Maksimali statymo suma – 30 EUR (trisdešimt eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 5 

Eilių skaičius 3 

Laimėjimo eilių skaičius 30 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų skaičius  Nuo 1 iki 10 (vienai eilei) 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Taip 
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Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Taip 

Nemokami sukimai Taip (premija) 

Momentinis laimėjimas Ne 

Grąža žaidėjui 94,96% 

Prizinis fondas 10 000 monetų 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  
 
KAIP ŽAISTI 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose eilėse, jie sudedami. Jei 
vienoje eilėje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų 
laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) po pagrindinio žaidimo ekranu rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Spustelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už eilę monetų 
skaičių. 

Pastaba: viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas laimingas derinys, 
laimima suma – tai laimėjimas už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
  
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymųų ekraną. 

• Nustatymų ekrane bakstelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų 

statyti už eilę monetų skaičių. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 
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• Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas laimingas derinys, 
laimima suma – tai laimėjimas už tą laimingą derinį. Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje 
(LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, padauginta iš monetos vertės. 

 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis („Wild“) būgnas 
Šis simbolis rodomas tik nemokamų sukimų metu ir gali pakeisti bet kurį kitą simbolį, išskyrus laukinį 
daugiklį, išsisklaidžiusį simbolį ir premijos simbolį; iškritus šiam simboliui, jis išlieka per visus nemokamus 
sukimus. Pastaba. Nemokamų sukimų metu gali iškristi daugiau nei vienas laukinio būgno simbolių. 

 
Laukinis („Wild“) simbolis 
Pakeičia bet kurį kitą simbolį, išskyrus laukinio („Wild“) būgno simbolį, laukinį daugiklį, išsisklaidžiusį 
simbolį ir premijos simbolį. 

 
Laukiniai („Wild“) daugikliai 
Laukinio („Wild“) daugiklio simboliai pakeičia bet kurį kitą simbolį, išskyrus laukinį simbolį, laukinio būgno 
simbolį, išsisklaidžiusį simbolį ir premijos simbolį. Iš daugiklio simbolyje rodomo skaičiaus bus padauginami 
laimėjimai kiekvienoje eilutėje. Jei aktyvioje laimėjimo eilutėje yra keletas daugiklio simbolių, bendras 
daugiklis bus apskaičiuojamas dauginant laukinio daugiklio simboliuose rodomus skaičius. 
Pavyzdys: Esant trijų simbolių kombinacijai, kurioje vienas simbolis yra įprastas simbolis, o du simboliai yra 
X2, bendras daugiklis yra X4. 

 
Išsisklaidęs („Scatter“) simbolis 
Išsisklaidę simboliai gali iškristi bet kurioje būgnų vietoje. 

 
Premija („Bonus“) 
Jeigu bet kurioje būgnų vietoje iškrenta trys ar daugiau premijos simbolių, skiriami 5, 8 arba 15 nemokamų 
sukimų (priklausomai nuo to, ką žaidėjas pasirinko premijos lošimo metu) žaidžiant pagrindinį žaidimą ir 
atliekant nemokamus sukimus. Pastaba. Nemokamų sukimų metu keisti monetos vertės jums neleidžiama. 
Nemokamų sukimų metu galima laimėti premiją. 
Pradėjus premijos lošimą, žaidėjas turi pasirinkti pageidaujamus nemokamus sukimus iš toliau nurodytų: 
• 5 nemokami sukimai su 6X daugikliu 
• 8 nemokami sukimai su 3X daugikliu 
• 15 nemokamų sukimų su 1X daugikliu 
Šie daugikliai taikomi tik tam tikriems nemokamiems sukimams. 
Pastaba. Atliekant nemokamus sukimus, laimėtus per premijos lošimą, taikomos tokios pačios statymo eilutės, 
statymas už eilę ir monetos vertė, kaip ir lošimo, per kurį buvo suaktyvinti nemokami sukimai, metu; atliekant 
nemokamus sukimus draudžiama keisti monetų vertę. 
Kai trys ar daugiau premijos simbolių yra rodomi atskirai ant būgnų, premijas nemokamų sukimų metu galima 
laimėti neribotą laiką. Nemokamų sukimų pradžioje pasirinktas daugiklis galioja tik tiems konkretiems 
nemokamiems sukimams. 
Bet kokios nemokamų sukimų metu laimėtos premijos bus pridėtos prie „rietuvės“, kuri rodoma pagrindinio 
žaidimo ekrano kairėje pusėje. 
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Laukinio būgno simbolis gali būti rodomas ant bet kurio būgno, bet tik nemokamų sukimų metu. Iškritęs 
laukinio būgno simbolis yra išplečiamas ir išlieka, kol bus užbaigti tokio tipo nemokami žaidimai. 
Laukinio būgno simbolis gali būti rodomas ant bet kurio būgno, ir tuo pačiu metu daugiau nei vienas simbolis 
gali būti aktyvus; jis pakeičia bet kokį simbolį, išskyrus laukinius daugiklius, išsisklaidžiusį simbolį ir premijos 
simbolį. Jeigu nemokamų sukimų metu yra skiriami nemokami sukimai, išplėsti būgnai yra nustatomi iš naujo, 
kai yra užbaigiama kiekviena nemokamų sukimų grupė. Baigus nemokamus sukimus ir grįžus į įprastą žaidimo 
ekraną, laimėjimai yra pridedami prie galutinio likučio. 
 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus. 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad atidarytumėte 
nustatymų skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus įjungtas viso 

ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite arba 
paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, naujame naršyklės lange galite peržiūrėti 
sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

Bakstelėkite , kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje rodoma: 
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• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus; 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, naujame 
naršyklės lange galite peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi 
greičiau arba. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
370. Didysis bėgimas („Jumbo Stampede“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi per būgnus einančia laimėjimo kryptimi. Minimali 
statymo suma – 0,01 EUR (veians euro centas). Maksimali statymo suma – 50 EUR (penkiasdešimt eurų). 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 

Būgnų skaičius 6 

Eilių skaičius 4 

Krypčių skaičius 4096 

Monetų skaičius 20 

Progresinis Ne 

Dvigubinimo funkcija Ne 

Laukiniai simboliai Taip 

Daugiklių simboliai Ne 

Išsisklaidę simboliai Taip 

Premijos lošimas Ne 

Nemokami sukimai Taip 

Momentinis laimėjimas Ne 
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Tipas Automatas 

Grąža žaidėjui 95,94% 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai 
bus grąžinti.  

 
KAIP ŽAISTI 
 
Laimingi deriniai kryptyse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimai yra keliose kryptyse, jie sudedami. 
Jei vienoje kryptyje yra keli laimingi deriniai, skiriama tik didžiausia iš galimų išmokų. Nemokamų sukimų 
(„Free Spins“) laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Pastaba. Gretimų laimingų simbolių derinių (krypčių) skaičius apskaičiuojamas sudauginus visuose būgnuose 
esančių laimingų simbolių skaičius. Jei, pavyzdžiui, 1 būgne yra 1 laimingas simbolis, 2 būgne yra 1 laimingas 
simbolis, o 3 būgne yra 2 laimingi simboliai, tada gretimų laimingų simbolių derinių kiekis iš viso yra 1 x 1 x 2 
= 2. Tokiu atveju laimima iš 3 būgnų. Išmokų lentelėje galite pamatyti sumą, kuri laimima, jei laimingas 
simbolis iškrenta 3 būgnuose. 
Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), 
taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Spustelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už eilę monetų 
skaičių. 

Pastaba: viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas laimingas derinys, 
laimima suma – tai laimėjimas už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

• Nustatymų ekrane bakstelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų 

statyti už eilę monetų skaičių. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 
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• Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas laimingas derinys, 
laimima suma – tai laimėjimas už tą laimingą derinį. Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje 
(LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, padauginta iš monetos vertės. 
 
SPECIALIEJI SIMBOLIAI IR FUNKCIJOS 
Laukinis („Wild“) simbolis 
Sudarant laimingus derinius, laukinis („Wild“) simbolis gali pakeisti bet kokius kitus simbolius, išskyrus 
išsisklaidžiusį („Scatter“) simbolį. Laukiniai („Wild“) simboliai rodomi tik ant 2, 3, 4 ir 5 būgnų, tik po vieną 
laukinį („Wild“) simbolį ant kiekvieno būgno. 
Nemokamų sukimų („Free Spins“) metu, kai laukinis („Wild“) simbolis iškrenta ant būgno, jis pavirsta į 
simbolį X2 arba X3. Simbolis X2 veiks taip, tarsi ant to būgno būtų 2 laukiniai („Wild“) simboliai, o simbolis 
X3 – taip, tarsi ant to būgno būtų 3 laukiniai („Wild“) simboliai. 
Pavyzdys: žr. žemiau pateiktą pavyzdį. Ant 2-o būgno laukinis („Wild“) simbolis pavirsta į simbolį X3, o ant 3-
io būgno laukinis („Wild“) simbolis pavirsta į simbolį X2. Kartu su faktiniais ant tų būgnų esančiais Q 
simboliais tai reikštų, kad ant 2-o būgno jūs turite 5 x Q simbolius, o ant 3-io būgno turite 4 x Q simbolius, 
todėl gaunamas 20 krypčių 4-vienodų „Queens“ (damų) laimėjimas: 1 x 5 x 4 x 1 = 20 krypčių. 
 
 1 būgnas 2 būgnas 3 būgnas 4 būgnas 5 būgnas 6 būgnas  

1 eilė Q x x x x x  

2 eilė x Q X2 x x x  

3 eilė x X3 Q x x x  

4 eilė x Q Q Q x x  

Rezultatas: 1Q 5Q 4Q 1Q - - 20 krypčių 

	
Išsisklaidęs („Scatter“) simbolis 
Jei bet kurioje būgnų padėtyje iškrenta trys arba daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių (dramblio 
amuletas), skiriama išmokų lentelėje nurodyta išmoka. Jeigu atliekant nemokamus sukimus („Free Spins“) bet 
kurioje būgnų pozicijoje iškrenta 2 ar daugiau išsisklaidžiusių („Scatter“) simbolių, skiriami papildomi 
nemokami sukimai („Free Spins“). 

 
Nemokami sukimai („Free Spins“) 
Nemokamų sukimų („Free Spins“) metu už dramblio („Jumbo“) simbolius ir už laukinius („Wild“) simbolius, 
kurie pakeičia dramblio („Jumbo“) simbolius, laimėjimas yra skiriamas net ir tada, kai jie nėra ant gretimų 
būgnų. Nemokamų sukimų („Free Spins“) metu dramblio („Jumbo“) simboliams taikomos tokios pačios 
išmokų vertės, kaip ir dramblio („Jumbo“) simboliams pagrindinio žaidimo metu. 
Pastaba. Nemokamų sukimų („Free Spins“) metu statymo suma lieka tokia pati, kokia buvo per sukimą, kurio 
metu suteikti nemokami sukimai („Free Spins“). Pakeisti jos negalima. Nemokamų sukimų („Free Spins“) metu 
dramblio („Jumbo“) simboliai yra mėlyni, kad parodytų, kad moka ne gretimus būgnus. 

 
KITI ŽAIDIMO MYGTUKAI 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 
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Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus. 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
Žaidimų ekrano apačioje, kairėje pusėje spustelėkite šį mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų 
skydelį. 

 
Jei spustelėsite žaidimo ekrano apačioje, dešinėje pusėje esantį mygtuką, bus įjungtas viso 

ekrano režimas; jei viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite arba 
paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką, naujame naršyklės lange galite peržiūrėti sužaistų 
žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Spustelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame rodomos 
išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 

Bakstelėkite šį pagrindinio ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. Bakstelėkite 

, kad uždarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

• informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius; 

• informacija apie specialias funkcijas arba simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus; 

• pagrindinio žaidimo taisyklės. 

 
Bakstelėkite šį nustatymų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 
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Bakstelėjus šį nustatymų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus ISTORIJA, naujame naršyklės 
lange galite peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(galima naudoti tik besisukant būgnams) Spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau 
arba. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

TAISYKLĖS 
Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame rodomos 
išsamios žaidimo taisyklės. 

 
371. Pasakiški turtai („Fairytale Fortune“) 

 
Tai 3×5 formato, 15 linijų vaizdo lošimas. Laukiniai („Wild“) simboliai yra kaupiami, taip pat yra bonus 
funkcija („Bonus feature“) kurioje galite laimėti vieną iš 4 skirtingų žaidimų. Sukite „Wheel of 
Fortune“ (Laimės ratą) ir laimėkite stambius laimikius, rinkite taškus ir kaupkite progresinius nemokamų 
sukimų („Progressive Free Spins“) sukimus, surinkite visus laukinius simbolius, kad gautumėte super laukinius 
nemokamus sukimus („Super Wilds Free Spin“) arba pamatykite laukinių nemokamų sukimų lietų („Raining 
Wilds Free Spins“). 3 premijos simboliai įjungia Premijinį žaidimą  („Bonus round“). 
 
Mažiausias statymas: 0,1 EUR 
Didžiausias statymas: 50,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 375000,00 EUR 
 
Premijos („Bonus“) simbolis: 

 
 
Žaidimo funkcijos:  
Laukinių simbolių lietus („Raining Wilds“): suteikiama 10 nemokamų sukimų, kiekviename sukime ant 
žaidimo būgnų atsitiktinėse pozicijose pridedama nuo 3 iki 10 laukinių simbolių, kurie pašalinami 
pradedant kitą sukimą. 
Super laukiniai nemokami sukimai („Super Wild Free Spins“): suteikiama 10 nemokamų sukimų ir 1 
Super laukinis nemokamas sukimas („Super Wild Free Spin“). Per pirmuosius 10 nemokamų sukimų 
surenkama iki 15 laukinių simbolių, į kuriuos pataikoma bet kuriose vietose ant būgnų. Super nemokami 
sukimai („Super Free Spin“) sukime visi surinkti laukiniai simboliai grąžinami atgal ant sukimo būgnų 
atsitiktinėse vietose. 
Progresiniai nemokami sukimai („Progressive Free Spins“): suteikiama 15 nemokamų sukimų. Kad 
žaistumėte didėjančio laimėjimo žaidimą, turite rinkti taškus, kad pereitumėte 5 vienas paskui kitą 
einančius lygius. Šio žaidimo metu ant visų būgnų pasirodo Rožės („Rose“) simbolis, ir taškai gaunami 
pataikius į rožės („Rose“) simbolius. Kiekvienas rožės („Rose“) simbolis vertas vieno taško. 
Laimės ratas („Wheel of Fortune“): sukite ratą, kad laimėtumėte vieną iš šių statymų daugiklių: 50x + 1 
sukimas, 50x, 45x, 40x, 35x, 30x, 25x, 20x, 15x, 10x arba 5x +1 sukimas. +1 sukimas suteikia papildomą 
laimės rato sukimą. Šis žaidimas baigiasi, kai nebelieka sukimų. 
 
Simboliai 
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Laukinis („Wild“) simbolis:  
 

Rožės („Rose“) simbolis:  
 
Išmokėjimų lentelė: 

 
ŽAIDIMO TAISYKLĖS: Skaičiuojami simboliai ant gretimų būgnų iš kairės į dešinę, pradedant nuo 
kraštinio kairiojo būgno. Nemokamo sukimo laimėjimas pridedamas prie išmokėjimo linijos laimėjimo. 
Visi laimėjimai dauginami iš statymo linijai. Visos vertės išreiškiamos kaip faktiniai laimėjimai 
monetomis. TARPO ir ĮVESTIES mygtukus klaviatūroje galima naudoti sukimams pradėti ir sustabdyti. 
Teorinis šio žaidimo mokėjimų grąžos žaidėjui (RTP) dydis yra 96,52 %. Gedimas anuliuoja visus 
išmokėjimus ir žaidimus. 
 
Išmokėjimo linijos: 

 
 



	

	

	

968	

372. Ugnis 88 („Fire 88“) 
 
Tai 3x3 vaizdo lošimas, kuriame naudojami 7 simboliai. Būgnai sukami iš naujo kiekvieną kartą, kai 
pataikoma į du laukinius („Wild“) simbolius. Džekpoto Premijos žaidime („Jackpot Bonus Game“) yra 
galimi 3 džekpotai. 
Mažiausias statymas: 0,07 EUR 
Didžiausias statymas: 10,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 3190,00 EUR. 
 
Informacija apie žaidimo ypatybes 
Laukinis simbolis („Wild Symbol“) pakeičia bet kokį kitą simbolį. Kiekvieną kartą, kai ant būgnų 
pasirodo du laukiniai simboliai, suteikiamas nemokamas būgnų persukimas be laukinių simbolių. 

Laukinis („Wild“) simbolis:  
Ant Džekpoto („Jackpot“) simbolių atsitiktinių būdų pridedami Džekpoto ženkleliai („Jackpot badges“). 
Kai pataikomi 3 Džekpoto simboliai, suteikiamas Džekpoto („Jackpot“) premijos žaidimas. 
 

Džekpoto („Jackpot“) simbolis:  
Džekpoto („Jackpot“) premijos žaidime galimi 3 Džekpotai, iš kurių kiekvienas turi fiksuotą bendrų 
statymų vertę, kaip nurodyta žemiau: 

„Grand“ (Didysis) Džekpotas suteikia 888x viso statymo  

„Major“ (Didesnysis) Džekpotas suteikia 88x viso statymo  

„Minor“ (Mažesnysis) Džekpotas suteikia 38x viso statymo  
Džekpoto premijos žaidime pasirinkite tris Džekpoto ženklelius kad atidengtumėte Džekpoto simbolį, 
jeigu sutampa 3 Džekpoto simboliai, laimimas atitinkamas Džekpotas. 

Džekpoto ženklelis:  
 

 
 
Išmokėjimo linijos: 
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373. Džokerio brangenybės („Joker’s Jewels“) 
 
Tai 3x5 būgnų, 5 linijų žaidimas, kuriame naudojami 8 simboliai. Visi simboliai skaičiuojami iš kairės į 
dešinę, pradedant nuo kraštinio kairiojo būgno. Visi laimėjimai dauginami iš statymo vienai linijai, 
premijiniai laimėjimai dauginami iš viso statymo. Tik didžiausias laimėjimas išmokamas vienai linijai, o 
kai laimima ant keleto linijų, visi laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. 
Mažiausias statymas: 0,05 EUR 
Didžiausias statymas: 25,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 25000,00 EUR 
 
Informacija apie žaidimo ypatybes 
Premijos (bonus) simboliui iškritus bet kurioje pozicijoje, lošėjas laimi. Premijos („Bonus“) simbolis: 

 
 
Išmokėjimų lentelė: 
 

 
 
Skaičiuojami simboliai ant gretimų būgnų iš kairės į dešinę, pradedant nuo kraštinio kairiojo būgno. 
LAIKYKITE NUSPAUSTĄ TARPĄ TURBO SUKIMUI. Gedimas anuliuoja visus išmokėjimus ir 
žaidimus. 
 
Išmokėjimo linijos: 
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374. Dobilų pasakos („Clover Tales“) 
 
Mažiausias statymas: 0,27 EUR  
Didžiausias statymas: 90,00 EUR  
„Vaivorykštės linija“ („Rainbow line“). Per pagrindinį lošimą su kiekvienu sukimu viena iš statymo 
linijų tampa vaivorykštės linija. Laimėjus vaivorykštės linijoje aktyvinama viena iš vaivorykštės premijų – 
nemokami sukimai arba pakartotiniai sukimai. 
„Wild“ (laukinis) simbolis pakeičia visus simbolius. Vaivorykštės linijoje pasirodęs „Wild“ (laukinis) 
simbolis išsiplečia visame būgne. Per pagrindinį lošimą pasirodo tik 2, 3 ir 4 būgnuose. 
 
Nemokami sukimai 
Kai laimima vaivorykštės linijoje su gnomo („gnome“) ar fėjos („fairy“) simboliais, aktyvinamas vienas iš 
dviejų nemokamų sukimų režimų. Yra 2 nemokamų sukimų tipai – nemokami sukimai su atsitiktiniais 
išsiplečiančiais „Wild“ (laukiniais) simboliais ir nemokami sukimai su klajojančiais išsiplečiančiais 
„Wild“ (laukiniais) simboliais. Nemokami sukimai  lošiami su pastarąja nustatyta statoma suma. Per 
nemokamus sukimus su atsitiktiniais išsiplečiančiais „Wild“ (laukiniais) simboliais yra 5 nemokami 
sukimai. Su kiekvienu sukimu ant būgnų atsitiktine tvarka nusileidžia nuo 1 iki 5 išsiplečiančių 
„Wild“ (laukinių) simbolių. Per nemokamus sukimus su klajojančiais išsiplečiančiais „Wild“ (laukiniais) 
simboliais yra 5 nemokami sukimai. Per pirmąjį nemokamą sukimą išsiplečiantis Wild“ (laukinis) 
simbolis nusileidžia ant 5 būgno. Su kiekvienu sukimu išsiplečiantis „Wild“ (laukinis) simbolis 
perkeliamas per vieną būgną į kairę. 
 

  
 
Pakartotiniai sukimai 
Kai laimima vaivorykštės linijoje su dobilo („clover“), pypkės („pipe“) ar pasagos („horseshoe“) 
simboliais, aktyvinamas vienas iš dviejų pakartotinių sukimų režimų. Yra 2 pakartotinių sukimų tipai – 
pakartotinis sukimas su sustingusiais „Wild“ (laukiniais) simboliais ir su pasislenkančiais 
„Wild“ (laukiniais) simboliais. Pakartotiniai sukimai lošiami su pastarąja nustatyta statoma suma. 
 

   
 
Per pakartotinį sukimą su sustingusiais „Wild“ (laukiniais) simboliais, pakartotinį sukimą aktyvinę 
simboliai transformuojami į sustingusius „Wild“ (laukinius) simbolius. Sustingę „Wild“ (laukiniai) 
simboliai per šį pakartotinį sukimą lieka ant būgnų. 
Per pakartotinį sukimą su pasislenkančiais „Wild“ (laukiniais) simboliais, pakartotinį sukimą aktyvinę 
simboliai transformuojami į pasislenkančius „Wild“ (laukinius) simbolius. Pasislenkantys 
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„Wild“ (laukiniai) simboliai atsitiktine tvarka keičia savo vietą ant būgnų, ant kurių pasirodė per šį 
pakartotinį sukimą. 
 
Išmokų linijos: 
• Išmokų linijos: 9 fiksuotos linijos. 
• Už statymo liniją išmokama, jei seka eina iš kairės į dešinę. 
• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas. 
• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 
• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 
 

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

 
 

375. Krištolo žemė („Crystal Land“) 
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Mažiausias statymas: 0,2 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 60300 EUR 
 
Kristalų funkcijos 
Lošime išmokos linijų nėra. Lošimo laukas yra 7 x 7 dydžio tinklelis. Laimėjimai išmokami už 5 ar 
daugiau vienodų simbolių, kurie išsidėstę vienas šalia kito vertikaliai ir (arba) horizontaliai. Laimėjimo 
simboliai išnyksta, ir tuščius langelius užpildo nauji krintantys simboliai. Už kelis to paties simbolio 
derinius, kurie nėra greta, išmokama atskirai. Lošimas baigiasi, kai lošimo lauke nebėra laimėjimo derinių. 
Dalis lošimo lauko yra užblokuota. Laimėjimo deriniuose gali būti tik tie simboliai, kurie nėra užblokuoti. 
Laimėjimai atblokuoja lošimo lauką iš apačios į viršų, iš eilės po kiekvienos eilutės. Bombos simboliai 
eilučių neatblokuoja. Atblokavus tam tikras eilutes suteikiamos papildomos premijos: 
- Atblokavus visą lošimo lauką paleidžiamas „Bonus“ lošimas. 
- Atblokavus 5 eilutę nuo apačios, lošimo lauke atsitiktine tvarka atsiranda raudonų „Wild“ (laukinių) 
simbolių. 
- Atblokavus 3 eilutę nuo apačios, lošimo lauke atsitiktine tvarka atsiranda „Wild“ (laukinių) simbolių. 
 
Lygiai ir lygių premijos 
Lošime yra 3 vietos. Jų fono dizainas skirtingas, taip pat skiriasi atsitiktinė vietos funkcija. Likusi lošimo 
technika išlieka. Vieta keičiasi, kai lošėjas surenka pakankamai kristalų, kurie priklausė laimėjimo deriniui. 
Bombos sunaikinti simboliai nerenkami. 
Lošime generuojami 9 skirtingi lygiai, per kiekvieną reikia surinkti tam tikrą kristalų skaičių. Baigus 9 
lygius, toliau nepertraukiamai pagal matematinį modelį kaitaliojami 7, 8 ir 9 lygiai. Šiame lygyje lošėjas 
kaupia prizą, kuris padidėja 5 proc. nuo laimėjimų, gautų tik iš laimėjimo derinių, sudarytų iš simbolių. 
Daugikliai kaupiant šį prizą įtakos neturi. Kai lygis baigiamas, lošėjai mato ratą, kuriame rodomos tokios 
manipuliacijos su sukauptu prizu: gauti sukauptą sumą; padvigubinti ir gauti sukauptą sumą; išsaugoti 
sukauptą sumą kitam lygiui. Kiekvienai vietai būdingos atskiros funkcijos: 
- Atsitiktine tvarka atsiranda 3 „Wild“ (laukiniai) simboliai. 
- Atsitiktine tvarka atsiranda 3 raudoni „Wild“ (laukiniai) simboliai. 
- Vieno tipo simbolį spalvas keičiantis eliksyras atsitiktine tvarka pakeičia kito tipo simboliu. 
 
Vietos funkciją galima paleisti, jei lošime nėra laimėjimo derinių. 
 

 
 
„Wild“ (laukinis) ir raudonas „Wild“ (laukinis) – pakeičia visus simbolius. 
Derinio iš 6 ar daugiau simbolių premija – turint derinį iš 6 ar daugiau simbolių, lošimo lauke 
generuojamas 1 raudonas „Wild“ (laukinis) simbolis. 
Bombos (Bomb) simbolis – kai laimėjimo derinyje yra raudonas „Wild“ (laukinis) simbolis, jis pasikeičia 
bombos (bomb) simboliu. Bombos simbolis sprogsta ir sunaikina simbolius, įskaitant raudoną 
„Wild“ (laukinį) simbolį, jei įkritus naujiems simboliams laimėjimo derinių nėra. Bombos simbolis kitus 
simbolius gali sunaikinti 2 būdais: 
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„Bonus“ (Premijos) lošimas 
Atblokavus lošimo lauką paleidžiamas „Bonus“ (Premijos) lošimas. Tikslas yra išvalyti lošimo lauką 
sutraiškant kuo daugiau simbolių. Per „Bonus“ (Premijos) lošimą nauji simboliai nekrinta. Kiekviena 
žvaigždė bendrą laimėjimo daugiklį padidina vienetu. Norėdamas gauti žvaigždžių, lošėjas turi atverti 
lobių skrynias. Po simboliais paslėptos 3 lobių skrynios: 
- Maža lobių skrynia slepia 1 žvaigždę (+1 prie bendro laimėjimo daugiklio). 
- Vidutinė lobių skrynia slepia 1–3 žvaigždes (+1, +2 arba +3 prie bendro laimėjimo daugiklio). 
- Didelė lobių skrynia slepia 2–4 žvaigždes (+2, +3 arba +4 prie bendro laimėjimo daugiklio). 
 
Atvėrę visas skrynias, lošėjai gauna maksimalų bendro laimėjimo daugiklį – x9. Lobių skrynios išdėstytos 
atsitiktine tvarka kiekvieno „Bonus“ lošimo 4 apatinėse eilutėse. 
Per „Bonus“ lošimą galimos pagalbinės funkcijos: 
- 3 spalvas keičiantys eliksyrai. Kai laimėjimo derinių nėra, spalvas keičiantis eliksyras pakeičia vieno tipo 
simbolį kito tipo simboliu, kuris jau yra lošimo lauke. 
- Bombos simboliai, jei tokių yra. Visi lošimo lauke esantys bombos simboliai sprogsta panaudojus 
spalvas keičiantį eliksyrą. 
 
Išmokų struktūra: 
 

 
 
• Išmokos linijų nėra. 
• Laimėjimai išmokami už 5 ar daugiau vienodų simbolių, kurie išsidėstę vienas šalia kito vertikaliai ir 

(arba) horizontaliai. 
• Laimėjimo simboliai išnyksta, ir tuščius langelius užpildo nauji krintantys simboliai. 
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• Už kelis to paties simbolio derinius, kurie nėra greta, išmokama atskirai. 
• Vienkartiniai laimėjimai sumuojami. 
• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 
 
Išmokų lentelė: 

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

376. Drakono šokis pavasario šventėje („Dancing Dragon Spring Festival“) 
 
Mažiausias statymas: 0,3 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 500000 EUR 
 
„Wild“ (laukinis) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos (scatter). Pasirodo tik trečiame 
būgne. 
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„Scatter“ (išsisklaidęs) – už išsisklaidžiusių simbolių laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas. 

 
 
Išmokų struktūra: 

 
 

• Išmokų linijos: 30 fiksuotų linijų. 
• Mokama už laimėjimus, kai surenkamas 3 ar daugiau gretimų simbolių derinys bet kokioje padėtyje 

statymo linijoje iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. 
• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas. 
• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 
• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 
 
Išmokų lentelė: 

 



	

	

	

976	

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

377. Fejerverkų meistras („Fireworks Master“) 
 
Mažiausias statymas: 0,5 EUR arba 
Didžiausias statymas: 150,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 930900,00 EUR 
 
Funkcija daugiasluoksniai. Simboliai lošimo lauke nusileidžia sluoksniais per pagrindinį lošimą ir 
nemokamus sukimus. Iškart po sukimo laimėjimo derinius gali sudaryti tik viršutinio sluoksnio simboliai. 
Užblokuoti simboliai laimėjimo derinių nesudaro. Lošėjas gali atblokuoti lošimo lauką sudarydamas 
laimėjimo derinius. Simboliai, iš kurių buvo sudaryti laimėjimo deriniai, išnyksta ir atblokuoja po jais 
esančius simbolius. Ši funkcija nebeveikia, kai lošimo lauke nebėra laimėjimo derinių. Kaskart atblokavus 
simbolius padidėja arba sumažėja laimėjimo būdų skaičius. Pagrindinio lošimo maksimalus laimėjimo 
būdų skaičius yra 720. Per pagrindinį lošimą galimi 4 toliau nurodyti simbolių sluoksniai. 
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Visas apatinis sluoksnis sudarytas iš „Bonus“ (premijos) ir „Wild“ (laukinių) simbolių. Kaskart atblokavus 
simbolius padidėja arba sumažėja laimėjimo būdų skaičius. Nemokamų sukimų maksimalus laimėjimo 
būdų skaičius yra 3 125. 
Per nemokamus sukimus galimi 3 toliau nurodyti simbolių sluoksniai: 

 
Visas apatinis sluoksnis sudarytas iš „Bonus“ (premijos) ir „Wild“ (laukinių) simbolių. 
„Wild“ (laukinis) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Bonus“ simbolį. 
„Bonus“ (premijos) simbolis. Už 7 ar daugiau „Bonus“ (premijos) simbolių suteikiama nemokamų 
sukimų. Už kiekvieną „Bonus“ simbolį pridedamas 1 nemokamas sukimas. 
Nemokami sukimai. Už 7 ar daugiau atblokuotų „Bonus“ (premijos) simbolių suteikiama nemokamų 
sukimų. Nemokamų sukimų skaičius atitinka atidengtų „Bonus“ (premijos) simbolių skaičių. Kaskart 
atblokavus „Bonus“ (premijos) simbolį per nemokamus sukimus, pridedamas papildomas nemokamas 
sukimas. Nemokamų sukimų  skaičius apribotas iki 50 . Nemokami sukimai  lošiami su pastarąja nustatyta 
statoma suma. 
Laimės ratas („Fortunes whell“). Atblokavus bet kurį simbolį iš apatinio „Bonus“ (premijos) sluoksnio per 
nemokamus sukimus, paleidžiamas laimės ratas. Laimės ratas  („Fortunes whell“) paleidžiamas po to, kai 
išmokami visi esamo lošimo laimėjimai. Laimės ratas lošėjui suteikia galimybę laimėti prizų grynaisiais 
pinigais, kurių vertė iki 100 kartų didesnė už bendrą pastatytą sumą, arba padaugina esamų nemokamų 
sukimų  laimėjimą iki 50 kartų. 
 
Išmokų struktūra 
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• Laimėkite nuleisdami 3 ar daugiau identiškų simbolių ant vienas paskui kitą einančių būgnų iš kairės į 

dešinę arba iš dešinės į kairę. 
• Vienkartiniai laimėjimai sumuojami. 
• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 
 
Išmokų lentelė 

 
 
Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo pastatytą sumą. 
Didžiausias nemokamų taškų skaičius yra ribotas: 50. 
 

378. Sultys ir vaisiai („Juice and Fruits“) 
 
Mažiausias statymas: 0,2 EUR arba 1 kreditas 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 50200,00 EUR 
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Išmokų struktūra 

 
 
• Išmokų linijos: 10 fiksuotų linijų. 
• Už statymo liniją laimima išmoka, jei seka eina iš kairės į dešinę. 
• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas. 
• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 
• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 
 
Išmokų lentelė 

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

379. Marioni šou („Marioni Show“) 
 
Mažiausias statymas: 0,2 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 83900 EUR 
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„Wild“ (laukinis) simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos („Scatter“). Pasirodo ant 2, 3 ir 4 
būgno. Papildomas „Wild“ (laukinis) simbolis pakeičia visus simbolius. Pasirodo tik per nemokamus 
sukimus ant 1-ojo būgno. Prideda atsitiktinį papildomų nemokamų sukimų skaičių: +1, +2 arba +3. 
Sklaidos („Scatter“) simbolis. 3 sklaidos („Scatter“) simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. Už 
sklaidos („Scatter“) simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas. 
 

 
Daugikliai. Per pagrindinį lošimą ir per nemokamus sukimus dalyvauja krupjė personažas, kuris dalija 
kortas su laimėjimų daugikliais. Laimėjus krupjė išdalija 3 kortas. Sukimo laimėjimai padauginami, jei 
krupjė išdalija 3 kortas su tuo pačiu daugikliu. Pagrindinio lošimo laimėjimų daugikliai tokie: x2, x3, x4. 
Nemokamų sukimų laimėjimų daugikliai tokie: x3, x5, x7. „Wild“ (laukiniai) simboliai per pagrindinį 
lošimą prideda džokerio kortų į krupjė ranką. Džokerio korta pakeičia krupjė kortas ir padeda gauti 
daugiklį. Jei džokeris pakeičia visas kortas, lošėjas gauna x10 laimėjimų daugiklį. 
„Bonus“ (premijos) lošimas. Vienas priešais kitą stojantys Šviesos ir Tamsos riteriai aktyvina 
„Bonus“ (premijos) lošimą. „Bonus“ (premijos) lošimo pradžioje lošėjai turi pasirinkti, su kuriuo riteriu 
nori kovoti. Kova vyksta automatiškai, o rezultatas yra atsitiktinis. Kiekvienas riteris turi savo superprizą. 
Tamsos riteris lošėjui laimi 15 nemokamų sukimų. Šviesos riteris lošėjui laimi „Bonus“ (premijos) lošimo 
laimėjimų x15 daugiklį. 
Lošėjas turi 4 kortas varžovui nugalėti. Per kiekvieną lošimą pasirinkto riterio korta kovoja su priešininko 
korta. Kiekvieno lošimo baigtis perstumia slankiklį „Bonus“ (premijos) lošimo eigos juostoje. Jei laimėjo 
pasirinktas riteris, „Bonus“ (premijos) lošimo eigos juostos slankiklis pasislenka 2 ėjimais pirmyn ir 
lošėjas gauna 1 bendrą pastatytą sumą, kuri įskaičiuojama į „Bonus“ (premijos) lošimo laimėjimų skaitiklį. 
Jei pasirinktas riteris pralaimėjo, „Bonus“ (premijos) lošimo eigos juostos slankiklis pasislenka 1 ėjimu 
atgal ir lošėjas gauna 0,2 bendros pastatytos sumos, kuri įskaičiuojama į „Bonus“ (premijos) lošimo 
laimėjimų skaitiklį. „Bonus“ lošimas baigiasi kuriam nors riteriui netekus gyvybės. Lošėjui garantuojamas 
laimėjimas pagal tokią formulę: „Bonus“ (premijos) laimėjimas x daugiklis, rodomas juostoje pasibaigus 
kovai. Lošėjai gauna superprizą, jei „Bonus“ (premijos) lošimo eigos juosta užpildoma iki galo. 
„Bonus“  (premijos) režimu lošiama su pastarąja nustatyta statoma suma. Jei per vieną sukimą laimimi 2 
„Bonus“  (premijos) lošimai, jie bus leidžiami vienas po kito. Nemokami sukimai, laimėti per pirmąjį 
„Bonus“  (premijos) lošimą, bus leidžiami pasibaigus visiems „Bonus“ (premijos) lošimams. 
Nemokami sukimai. 3 sklaidos simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 15 nemokamų sukimų galima 
laimėti pelnius pergalę per „Bonus“ (premijos) lošimą. Laimėjimų daugikliai krupjė kortose yra tokie: х3, 
х5, х7. Papildomų nemokamų sukimų gaunama pasirodžius papildomam „Wild“ (laukinis) simboliui, 
kuris pasirodo tik per nemokamus sukimus ant pirmojo būgno. Papildomas „Wild“ (laukinis) simbolis 
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prideda atsitiktinį papildomų nemokamų sukimų skaičių: +1, +2 arba +3. Nemokami sukimai  lošiami su 
pastarąja nustatyta statoma suma. 
 
Išmokų struktūra: 

 
 
• Išmokų linijos: 10 fiksuotų linijų. 
• Už statymo liniją išmokama, jei seka eina iš kairės į dešinę. 
• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas. 
• Už sklaidos simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas. 
• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 
• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 
 

 

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

380. Ruletės kelias („Roulette with Track“) 
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Mažiausias statymas: 0,1 EUR 
Didžiausias statymas: 5000,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 180000 EUR 
 
Lošėjai gali rinktis vidinius statymus, išorinius statymus, statymus ant ovalo arba šių trijų statymų derinius. 
Vidiniai ir išoriniai statymai atliekami padedant žetonus tiesiai ant ruletės stalo. Kai lošėjas parodo į 
žetoną statymo vietoje, paryškinami statymo skaičiai ir pasirodo mažas informacinis langelis apie 
minimalios ir maksimalios statymo sumos apribojimus. Atlikus statymus langelio turinys pasikeičia ir 
parodoma šiuo metu pastatytų žetonų vertė bei suma, išmokama laimėjimo atveju. 
Statymai ant ovalo atliekami pirmiausia atidarant ovalą, o tada dedant žetonus ant pasirinktų statymo vietų. 
Kai lošėjas parodo į statymą ant ovalo, ant stalo paryškinami atitinkami statymo skaičiai. 
 

 
 
Išmokų lentelė: 

 
Straight up- tiesus 
Split- išskaidytas 
Street- linija 
Corner- kampas 
Six-line- ketvertas 
Dozen- tuzinas 
Column- būgnas 
1-18/19-36 – nuo 1 iki 18/nuo 19 iki 36 
Even/Odd- lyginis/nelyginis 
Black/Red- juoda/raudona 
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381. Paslėpti lobiai („Treasures of Tombs Hidden Gold“) 
 
Mažiausias statymas: 0,29 EUR 
Didžiausias statymas: 90,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 75240 EUR 
 

 

 
 
„Wild“ (laukinis) simbolis. Akis yra „Wild“ (laukinis) simbolis, pakeičiantis visus simbolius. Jis gali 
pasirodyti bet kuriame būgne. Nemokami sukimai Jei pasirodo 3 ar daugiau akies („Eye“) simbolių, 
suteikiama 10 nemokamų sukimų. Už 3 ar daugiau akies („Eye) simbolių, pasirodžiusių per nemokamus 
sukimus, suteikiama dar 10 nemokamų sukimų. Prieš nemokamų sukimų režimą lošimo automatas 
atsitiktinai parinks „Bonus“ (premijos) simbolį. „Bonus“ (premijos) simbolis gali būti bet kuris simbolis, 
išskyrus akį („Eye). Už „Bonus“ (premijos) simbolių laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas. 
 

 
 
Išmokų struktūra: 
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• Išmokų linijos: 9 fiksuotos linijos. 
• Už statymo liniją laimima išmoka, jei seka eina iš kairės į dešinę. 
• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas. 
• Už akies simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas. 
• Už „Bonus“ (premijos) simbolių laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas. 
• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 
• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 
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Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo pastatytą sumą. 
 

382. Vikingų dievai: Toras ir Lokis („Viking Gods: Thor and Loki“) 
 
Mažiausias statymas: 0,15 EUR 
Didžiausias statymas: 90,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 43650,00 EUR 
 

 
 
„Wild“ (laukiniai) simboliai pakeičia visus simbolius. „Bonus“ (premijos) simbolis „Thor Bonus“ (Toro 
premija) ir „Loki Bonus“ (Lokio premija) simboliai yra vienas ant kito sudėti „Wild“ (laukiniai) simboliai 
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3 x 1, pasirodantys tik ant 3-iojo būgno per pagrindinį lošimą. Visiškai pasirodę „Thor Bonus“ (Toro 
premija) ir „Loki Bonus“ (Lokio premija) simboliai ant 3-iojo būgno suteikia 10 Toro arba Lokio 
nemokamų sukimų. 
 

 
 
Vikingų dievų funkcija. Per pagrindinį lošimą pasirodžius „Bonus“ (premijos) simboliui, aktyvinama 
vikingų dievų funkcija. 1 x 1 dydžio „Bonus“ (premijos) simbolis nuleidžia 2 „Wild“ (laukinis) simbolius 
ant 2 labiausiai į kairę nutolusių būgnų. 2 x 1 dydžio „Bonus“ (premijos) simbolis nuleidžia 4 
„Wild“ (laukinis) simbolius ant būgnų. „Thor Bonus“ (Toro premija) simbolis „Wild“ (laukinis) simbolius 
ant būgnų nuleidžia sudėtus vieną ant kito. „Loki Bonus“ (Lokio premija) simbolis „Wild“ (laukinis) 
simbolius ant būgnų nuleidžia atsitiktine tvarka. 
Toro nemokami sukimai 
3 x 1 dydžio „Thor Bonus“ (Toro premija) simbolis suteikia 10 nemokamų sukimų. Su kiekvienu sukimu 
garantuotai pasirodo Pasaulio gyvatės „Wild“ (laukinis) simbolis. Lošėjo tikslas – užauginti Pasaulio 
gyvatės „Wild“ (laukinį) simbolį milžinišku „Wild“ (laukinį) simboliu. Kiekvienas mėlyno kristalo („Blue 
crystal“) simbolis prideda +1 žingsnį eigos juostoje. Naujas lygis eigos juostoje padidina milžinišką 
„Wild“ (laukinis) simbolį: 1 x 1, 2 x 1, 2 x 2, 3 x 3. Kiekvienas naujas lygmuo atitinkamai prideda 
papildomų nemokamų sukimų: +1, +2, +3. Nemokami sukimai lošiami su pastarąja nustatyta statoma 
suma. 
 

 
 
Lokio nemokami sukimai 
3 x 1 dydžio „Loki Bonus“ (Lokio premija) simbolis suteikia 10 nemokamų sukimų. Su kiekvienu sukimu 
ant būgnų pasirodo lipniųjų laukinių („ Sticky Wild“) simbolių, kurie lieka tame pačiame langelyje, kol 
atrakinama spyna. Spyna atrakinama, kai lipnusis laukinis („Sticky Wild“) simbolis tampa laimėjimo 
derinio dalimi. Kiekvienas rausvo kristalo („Pink crystal“) simbolis prideda +1 žingsnį eigos juostoje. 
Naujas lygis eigos juostoje pakeičia lipnųjį laukinį („Sticky Wild“) simbolį: 
• I lygmuo – įprastas lipnusis laukinis („Sticky Wild“) simbolis 
• II lygmuo – lipnusis laukinis („Sticky Wild“) simbolis su 2 spynomis. 
• III lygmuo – 2 lipnieji laukiniai („Sticky Wild“) simboliai su 2 spynomis. 
• IV lygmuo – 2 lipnieji laukiniai („Sticky Wild“) simboliai su 3 spynomis. 
Kiekvienas naujas lygmuo atitinkamai prideda papildomų nemokamų sukimų: +1, +2, +3. Nemokami 
sukimai lošiami su pastarąja nustatyta statoma suma. 
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Pasiekimai. Lošėjai turi galimybę įvykdyti išvardytus pasiekimus, kad kaip premiją laimėtų vieną iš 
„Bonus“ nemokamų sukimų režimų: 
1. Surinkti 5 simbolių laimėjimo derinį 30 kartų. 
2. Nuleisti „Bonus“ (premijos) simbolių dalis ant 3-iojo būgno 30 kartų. 
3. Vienu sukimu 5 kartus laimėti 30 ar daugiau kartų didesnę sumą, nei pastatyta. 
4. Aktyvinti bet kurį nemokamų sukimų režimą 15 kartų. 
 
Baigus „Bonus“ (premijos) nemokamus sukimus, pasiekimų eiga mažėja ir lošėjas gali juos vėl kaupti. 
„Bonus“ (premijos) nemokami sukimai lošiami su vidutine statoma suma. Jei pastarasis pasiekimas buvo 
įvykdytas per tęstinį nemokamų sukimų režimą, „Bonus“ (premijos) nemokami sukimai prasidės 
pasibaigus tęstiniam režimui. 
 
Išmokų struktūra: 

 
 
• Išmokų linijos: 15 fiksuotų linijų. 
• Už statymo liniją išmokama, jei seka eina iš kairės į dešinę. 
• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas. 
• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 
• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 
 
Išmokų lentelė: 
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Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo pastatytą sumą. 
 

383. Zombio gimtadienis („Zombirthday“) 
 
Mažiausias statymas: 0,2 EUR 
Didžiausias statymas: 100,00 EUR 
Didžiausias laimėjimas: 298700,00 EUR 
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„Wild“ (laukinis) simbolis. Ir per pagrindinį lošimą, ir per nemokamus sukimus įprasti „Wild“ (laukiniai) 
simboliai pakeičia visus simbolius, išskyrus sklaidos („Scatter“) simbolį. „Wild“ (laukinis) simbolis gali 
pasirodyti bet kuriame būgne per pagrindinį lošimą ir per nemokamus sukimus. 
Sklaidos („Scatter“) simbolis. Sklaidos („Scatter“) simbolio deriniai padauginami iš bendros pastatytos 
sumos. Už sklaidos („Scatter“) simbolio derinius mokama papildomai, pridedant prie linijų derinių. 
Nemokami sukimai suteikiami pasirodžius 3 ar daugiau sklaidos (scatter) simbolių. 
Nemokami sukimai. Nemokami sukimai suteikiami pasirodžius 3 ar daugiau sklaidos („Scatter“) simbolių. 
Pirmiausia lošėjas gauna 15 nemokamų sukimų, o per nemokamų sukimų režimą pasirodžius 3 ar daugiau 
sklaidos („Scatter“) simbolių suteikiama papildomų nemokamų sukimų. Jei generuojama naujų laimėjimų, 
nemokami sukimai tęsiasi. Nemokami sukimai baigiasi, kai visi nemokami sukimai išnaudojami. Visi lai-
mėjimai per nemokamus sukimus apmokami x3 pagal išmokų lentelę. Nemokami sukimai  lošiami su 
pastarąja nustatyta statoma suma. 

 
 
Išmokų struktūra: 

 
 
• Išmokų linijos: 10 fiksuotų linijų. 
• Už statymo liniją laimima išmoka, jei seka eina iš kairės į dešinę. 
• Išmokamas tik didžiausias išmokos linijos laimėjimas. 
• Už sklaidos simbolio laimėjimus mokama neatsižvelgiant į statymo linijas. 
• Vienalaikiai laimėjimai sumuojami. 
• Laimėjimo deriniai ir išmokos skaičiuojami pagal išmokų lentelę. 
 
Išmokų lentelė: 
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Išmokų lentelėje išmokos informacija rodoma tikslia pinigine verte, atsižvelgiant į lošėjo pastatytą sumą. 
Didžiausias nemokamų taškų skaičius yra ribotas: 75 taškai. 
 

384. Pašėlę nykštukai („Dwarfs gone wild“) 
 
• Pašėlę nykštukai („Dwarfs gone wild“) yra 3 x 5 būgnų 20 eilučių vaizdo lošimo automatas su 

papildomomis lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra 96,38 %. 
• Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 

laimėjimas eilutėje. 
• Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma yra 100 EUR 

(vienas šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bendra statymo suma“) nuo 0,20 

EUR iki 100 EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai statymo suma lygi 1 
EUR: 

 

 
 
• Auksiniai vežimėliai atrakina Nykštukų specialias funkcijas, kai inicijuojami Auksinių vežimėlių 

nemokami sukimai. Kiekvienas laimėjimas, kuris gaunamas iš nykštuko simbolio, papildo Auksinio 
vežimėlio premijinės funkcijos matuoklę. Užpildžius matuoklę suteikiamas papildomas Ausksinis 
vežimėlis. 

• Stebuklingo veidrodžio funkcija suteikiama, kuomet Stebuklingas veidrodėlis sustoja bet kurioje 3 
būgno vietoje. Ši funkcija suteikia 300 papildomų „Sniego baltumo“ („Snow White“) simbolių ir 2 
pakartotinus sukimus 
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• Trys premijiniai simboliai  inicijuoja Auksinių vežimėlių nemokamų sukimus. Iš viso suteikiami 

7 nemokami sukimai. gali pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. 
 

385. Paslėptasis slėnis („Hidden Valley“) 
 
• Paslėptasis slėnis („Hidden Valley“) yra 5 būgnų, 3, 4, 4 ir 3 eilių bei 40 linijų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį. 
• Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik 

didžiausias laimėjimas eilutėje. 
• Minimali statymo suma – 0,60 EUR (šešiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 45 EUR 

(keturiasdešimt penki eurai). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
• Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet“). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo 

suma 0,60 EUR: 

 



	

	

	

993	

 
• „Multiplier Wild“ (laukinis daugiklis) simbolis kiekvienam lošimui turi atsitiktinio dydžio daugiklį. 

Laimėjimas, esantis laiminčioje linijoje su „Multiplier Wild“ (laukinis daugiklis) simboliu, 
padauginamas iš daugiklio nurodyto „Multiplier Wild“ (laukinis daugiklis) simbolyje. „Multiplier 
Wild“ (laukinis daugiklis) simbolis pakeičia bet kokį simbolį išskyrus Premijinio lošimo simbolį. 

 
• Nemokami sukimai inicijuojami išsukus 3 premijinio lošimo simbolius: 

 
• Lošimo metu iškritę 3 premijinio lošimo simboliai padvigubina laimėjimą. 
• Nemokamų sukimų metu iškritę 2 ar daugiau premijinio lošimo simboliai suteikia naujų nemokamų 

sukimų arba papildomą „Wild“ simbolį. 
 

386. Rytiniai smaragdai („Eastern Emeralds“) 
 
• Rytiniai smaragdai („Eastern Emeralds“) yra 3 x 5 būgnų 20 eilučių vaizdo lošimo automatas su 

papildomomis lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra 96,58 %. 
• Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 

laimėjimas eilutėje. 
• Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma yra 100 EUR 

(vienas šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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• Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai statymo suma lygi 

1 EUR: 

 
 

• Premijinio lošimo simboliai  pasirodę 2, 3 ir 4 būgnuose inicijuoja Likimo premijinį lošimą. 

• „Multiplier Wild“ (laukinis daugiklis) simboliai  gali pasirodyti bet kurioje būgnų vietoje 

ir pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį. 2 ir daugiau „Multiplier Wild“ (laukinis daugiklis) 
simboliai pasirodę laimėjimo linijoje, padaugina laimėjimą iš atitinkamo daugiklio. 

• „Wild“ (laukinis) simbolis  pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus simbolį . Šis simbolis gali 
pasirodyti tik 1-ame pagrindinio lošimo būgne ir nemokamų sukimų premijiniame lošime 

 
387. Bigbot įgula („Bigbot Crew“) 
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• Bigbot įgula („Bigbot Crew“) yra 4 x 5 būgnų 40 eilučių vaizdo lošimo automatas su papildomomis 

lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra 96,51 %. 
• Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 

laimėjimas eilutėje. 
• Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma yra 100 EUR 

(vienas šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
• Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai statymo suma lygi 

1 EUR: 
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• „Bigbot Wild“ simbolis yra 4 pozicijas užimantis simbolis, kuris padeda sudaryti laimingą simbolių 
derinį. Šis simbolis pagrindinio lošimo metu galimas 2, 3 ir 4 būgnuose, „Bigbot“ pakartotinių sukimų 
ir nemokamų sukimų metu – visuose. „Bigbot Wild“ simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus 
„Bonus Scatter“ simbolį. 

• Lošimo metu iškritę 2 ir daugiau pilno būgno (visas pozicijas būgne užimantis) „Bigbot 
Wild“ simboliai suteikia „Bigbot“ pakartotinius sukimus. Suteiktų „BigBot“ pakartotinių sukimų 
skaičius atitinka išsuktų pilno būgno „Bigbot Wild“ simbolių skaičių. 

• Kiekvienas išsuktas papildomas pilno būgno „Bigbot Wild“ simbolis suteikia papildomą sukimą. 

• Trys „Bonus Scatter“ simboliai  iškritę tame pačiame sukime suteikia 8 nemokamus sukimus. 
 

388. Pasakojimai apie daktarą Dolitlį („Tales of Dr. Dolittle“) 
 
• Pasakojimai apie daktarą Dolitlį („Tales of Dr. Dolittle“) yra 3 x 5 būgnų 25 eilučių vaizdo lošimo 

automatas su lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra 96,7 %. 
• Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 

laimėjimas eilutėje. 
• Mažiausia statymo suma yra 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Didžiausia statymo suma yra 

100 EUR (vienas šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
• Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai statymo suma lygi 

1 EUR: 
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• simbolis pasirodęs laiminčioje linijoje suteikia papildomą daugiklį visiems laimėjimams, 
gautiems tame sukime: 

 
 

• simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus „Bonus Scatter“ simbolį. 

• 3 ar daugiau Premijinio lošimo simboliai pasirodę viename sukime suteikia 10 nemokamų 
sukimų. 

 
389. Paslaptinga arka („Ark of Mystery“) 

 
• Paslaptinga arka („Ark of Mystery“) yra 3 x 5 būgnų 20 eilučių vaizdo lošimo automatas su 

papildomomis lošimų funkcijomis ir nemokamais sukimais. Teorinis mokėjimas yra 96,53 %. 
• Visi laimėjimai išmokami už simbolius, skaičiuojamus iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 

laimėjimas eilutėje. 
• Mažiausia statymo suma yra 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Didžiausia statymo suma yra 100 EUR 

(vienas šimtas eurų). 
• Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
• Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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• Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos. Laimingi deriniai ir laimėjimai, kai statymo suma lygi 

1 EUR: 

 

 
 

• „Wild Ark“ (laukinė arka) simbolis  pasirodo tik 2, 3 ir 4 būgnuose ir inicijuoja „Wild Ark“ 2 – 
6 pakartotinius sukimus. Šis simbolis pakeičia visus simbolius, išskyrus daugybos padidinimo simbolį 

. 

• Daugybos padidinimo funkcija galima, kai Daugybos padidinimo simbolis  pasirodo 5 būgne. 
Kiekvienas Daugybos padidinimo simbolis pasirodęs būgne padidina laimėjimo daugiklį 1 X. 
Kiekvienas laimėjimas yra padauginamas iš to sukimo laimėjimo daugiklio. 

 
390. Virtuali ruletė („Virtual Roulette“) 

 
Žaidimą „Virtuali ruletė“ sudaro 37 skyreliai (kamuoliuko grioveliai) ir kamuoliukas, kuris pagal tikimybes 
gali sustoti bet kuriame skyrelyje. Ant rato esantys skaičiai yra raudonos arba juodos spalvos. Ratas 
sunumeruotas nuo 1 iki 36, papildomas skyrelis yra žalias „0“. Kol ratas sukasi, ratukas gali sustoti bet kuriame 
raudoname arba juodame skyrelyje, ant lyginio arba nelyginio skaičiaus, arba ant „0“. Žaidėjas gali pasirinkti 
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statymą – ant vieno arba kelių skaičių, bet kurios spalvos ir t.t. 
Virtualios ruletės tikslas yra teisingai atspėti, kuriame skyrelyje sustos kamuoliukas. 
 
Minimalus statymas: 0,10 EUR 
Maksimalus statymas: 4000,00 EUR 
Maksimalus laimėjimas: statymas x 36 (statant ant konkretaus skaičiaus)  
 
Kaip atlikti statymą 
Iš pradžių žaidėjas turi pasirinkti žetoną. Tada jis turi pasirinkti statymą – tai gali būti vienas arba keli skaičiai. 
Žaidime yra įvairių statymo derinių, kurių išmoka, atsižvelgiant į žaidimo taisykles, skiriasi (žr. žemiau). 
Žaidėjas, norėdamas pradėti žaidimą, turi pasirinkti norimą statymą ir paspausti mygtuką „Pradėti“ („Start“). 
Kamuoliukas išsukamas ir su laiku sustoja ant tam tikro skaičiaus, kuris bus laikomas to lošimo laiminčiu 
skaičiumi, Priklausomai nuo statymo rūšies ir spėjimo tikslumo, žaidėjas gauna laimėjimą. Žaidėjas, prieš 
paspausdamas mygtuką „Pradėti“ („Start“), gali pašalinti esamą statymą. 
 
Žaidimo mygtukai 
Virtualios ruletės ekrane matosi šie grafiniai elementai: 

 
Žetonas 

Žaidėjas gali pasirinkti iš šešių skirtingos 
statymo vertės žetonų. Pasirinkęs bet kurį iš jų 
žaidėjas įjungia rodomą vertę. Pasirinktas 
žetonas yra mėlynos spalvos. Padėjęs žetoną 
ant žaidimo lauko, žaidėjas gali pakeisti 
statymo vertę. 

 

Pradėti Paspausdus šį mygtuką prasideda žaidimas ir 
kamuoliukas pradeda suktis. 

 

Dvigubinti Šiuo mygtuku padvigubinama esamo statymo 
vertė. 

 

Kartoti 
Kartojimo mygtukas atsiranda po pirmo 
žaidimo. Paspauskite šį mygtuką, jeigu norite 
atlikti ankstesnio žaidimo statymą. 

 

Išvalyti 

Paspaudus šį mygtuką vieną kartą, pašalinamas 
paskutinis ant žaidimo lauko padėtas žetonas. 
Paspaudus kelis kartus žetonai šalinami 
atvirkštine jų sudėjimo tvarka. Greitai dukart 
paspaudus visi statymai pašalinami iš žaidimo 
lauko. 
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Surinkti 

Paspaudus mygtuką „Surinkti“ („Collect“), visa 
laimėjimo suma iš laukelio 
„Laimėjimas“ („Win“) pervedama į lošėjo 
lošimų sąskaitą. 

 
Garsas 

Paspaudus šį mygtuką galima įjungti arba 
išjungti garsą, priklausomai nuo esamo 
nustatymo. 

 
Pagalba Paspaudus šį mygtuką atsidaro pagalbos langas. 

 
Išeiti 

Paspaudęs šį mygtuką žaidėjas išeina iš 
žaidimo. 

 

Min./maks. 
statymas ant 
skaičiaus 

Šiame laukelyje rodomi skaičiaus minimalaus 
ir maksimalaus statymo nustatymai. 

 

Min./maks. 
statymas žaidimr 

Šiame laukelyje rodomi stalo minimalaus ir 
maksimalaus statymo nustatymai. 

 
Maks. laimėjimas Maksimalus laimėjas pagal statymą. 

 
Paskutinis 
statymas Rodo ankstesnio žaidimo statymą. 

 
Paskutinis 
laimėjimas Rodo ankstesnio žaidimo laimėjimą. 

 
Denominacija 

Šiame laukelyje rodoma vieno kredito eurais 
vertė. 

 
Paskutiniai 
skaičiai 

Šioje linijoje iš kairės į dešinę paeiliui rodomi 
paskutiniai laimėję skaičia, paskutinis jų 
rodomas didesnis. Žaidėjas, pasirinkęs bet kurį 
iš šių skaičių, gali atkurti konkretaus žaidimo 
statymą. 

 

Ekrano dydžio 
valdiklis 

Paspaudus mygtuką ekrano dydis sumažėjas 
arba padidėja, priklausomai nuo esamo dydžio. 

Žaidėjas taip pat gali matyti žaidimo numerį ir vietos laiką, rodomą dešinėje pranešimų lauko dalyje. 
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Taisyklės 
Virtualios ruletės žaidime yra 3 eilės ir 12 stulpelių. Skyrelis su skaičiumi „0“ yra žaidimo lauko pradžioje. Visi 
statymai dalinami į dvi pagrindines kategorijas: vidiniai ir išoriniai statymai. Vidiniai statymai – tai statymai 
ant skaičių, tuo tarpu išoriniai statymai – tai statymai ant juodos arba raudonos spalvos, lyginių ir nelyginių, 1-o, 
2-o, 3-io tuzino ir įvairių skaičių derinių. Atliekant vidinį statymą galima statyti ant juos skiriančių skaičių ir 
linijų, išorinio statymo atveju statymas atliekamas skyreliuose, kurie nesusiję su sunumeruota stalo sritimi. 
 
Vidinio statymo pavadinimas                                                                        Išmoka 

Vienas skaičius 
(„Straight up“) 

Tai statymas ant vieno skaičiaus, taigi žaidėjas gali atlikti 
statymo ant bet kurio skaičiaus, įskaitant 0. 35:1 

Du skaičiai arba skaičių 
pora („Two numbers or 
Split“) 

Žaidėjas gali statyti ant dviejų vienas šalia kito vertiklaiai 
arba horizontaliai žaidimo lauke esančių skaičių ir statyti ant 
linijos tarp dviejų skaičių. 

17:1 

Trys skaičiai arba gatvė 
(„Three numbers or 
Street“) 

Šį statymą sudaro paeiliui einantys trys skaičiai. Žaidėjas taip 
pat gali statyti ant šių grupių: 0, 1 ir 2 arba 0, 2 ir 3. 11:1 

Keturi skaičiai arba 
kampai („Four numbers 
or Corner“) 

Šį statymą sudaro bet kurie 4 skaičiai, kurie suformuoja 
kvadratą. Statymą norintis atlikti žaidėjas turi padėti žetoną 
ant keturių skaičių susikirtimo taško. Žaidėjas taip pat gali 
atlikti statymus ant: 0, 1, 2 ir 3. 

8:1 

Šeši skaičiai arba linijos 
statymas („Six numbers 
or Line bet“) 

Šį statymą sudaro 6 skaičiai, žaidėjas gali statyti ant dviejų 
gretimų gatvių. 5:1 

 
Išorinio statymo pavadinimas                                                                Išmoka 

Stulpelis („Column“) Šį statymą sudaro 12 skaičių. Šiuo atveju žaidėjas stato ant 12 
skaičių bet kuriame iš trijų horizontalių linijų. 2:1 

Tuzinas („Dozen“) 
Šį statymą sudaro 12 skaičių. Šiuo atveju žaidėjas stato ant 
vieno iš trijų 12 skaičių grupių ir gali statyti snt laukų, 
pažymėtų „1st“, „2nd“ ara „3rd“. 

2:1 

Maži/dideli skaičiai 
(„Low/High“) 

Šį statymą sudaro 18 skaičių. Statymas negali būti 0, kadangi 
jis nėra mažas ar didelis skaičius. Žaidėjas gali statyti ant 
pirmų 18 (mažų) arba paskutinių 18 (didelių) skaičių ir ant 
išorinių laukų, atitinkamai pažymėtų 1-18 arba 19-36. 

1:1 

Lyginis/Nelyginis 
(„EVEN/ODD“) 

Žaidėjas gali statyti, ar laimėjimo skaičius bus lyginis arba 
nelyginis, atitinkamai pasirinkęs ODD (nelyginis) arba EVEN 
(lyginis). Skaičius „0“ šioje kategorijoje nedalyvauja. 

1:1 

Juoda/raudona Žaidėjas gali statyti ant lauko su raudonu arba juodu būgnu, 1:1 
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(„Red/Black“) tokiu būdu bandydamas atspėti laimėjimo skaičiaus spalvą. 

Skaičius „0“ šioje kategorijoje nedalyvauja. 

 
Žaidėjas gali atlikti statymus, vadinamus „paskelbimais“ lauke virš stalo. Lauko skaičiai kartoja rato skaičius, 
kiekvienas skyrius atitinka konkretų statymo derinį. 
 
Paskelbimo tatymo pavadinimas                                        Išmoka 

Nulinis 
žaidimas 
(„Zero Spiel“) 

Arčiausiai nulio esantys skaičiai. Statymą sudaro keturi 
žetonai – trys žetonas statomi ant skaičių porų, vienas 
žetonas – ant vieno skaičiaus. 

Atitinka atliktą 
statymą. skaičių pora 
– 17:1, tiesus – 35:1 

Didelė sertija 
(„Big Series“) 

Septynioliką skaičių, esančių rate tarp 22 ir 25, įskaitant 
skaičius 22 ir 25. 

Atitinka atliktą 
statymą. Gatvė – 
11:1, skaičių pora – 
17:1, kampas – 8:1 

Našlaičiai 
(„Orphaline“) Penki žetonai statomi ant keturių porų ir vieno skaičiaus. 

Atitinka skaičių 
poros statymą – 17:1 
ir tiesų – 35:1 

Maža serija 
(„Small 
Series“) 

Dvylika skaičių, esančių priešingo rato pusėse tarp 27 ir 33, 
įskaitant skaičius 27 ir 33.  Ant 6 skaičių porų statomas 6 
žetonai. 

Atitinka skaičių 
poros statymą – 17:1 

Kaimynai 
(„Neighbors“) 

Šį mygtuką paspaudęs žaidėjas gali pasirinkti pasirinkto 
rato skaičiaus kaimyninius skaičius (esančius šalia 
pasirinkto rato skaičiaus), statymas automatiškai atliekamas 
ant šių kaimyninių skaičių. 

Atitinka tiesų 
statymą – 35:1 

 
Gedimas anuliuoja visus žaidimus ir išmokas. 
 
Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) premija 
Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) yra atsitiktiniu būdu aktyvinama premija, kurios metu 
žaidžiamas bet kuris Aukso puodo kortų („Jackpot Cards“) žaidimas. Aukso puodo kortos („Jackpot Cards“) 
yra keturių lygių paslaptingas aukso puodas. Kiekvienas paslaptingo aukso puodo lygis atvaizduojamas kaip 
kortos rūšis: 

• KRYŽIAI (CLUBS) – pirmas lygis (žemiausia aukso puodo vertė), 
• BŪGNAI (DIAMONDS) – antras lygis, 
• ŠIRDYS (HEARTS) – trečias lygis, 
• VYNAI (SPADES) – ketvirtas ir aukščiausias lygis. 

 
Kaip įsijungia 
Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) gali įsijungti atsitiktiniu būdu, baigus žaidimą ir 
surinkus visus laimėjimus. Įsijungus šiai premijai žaidėjui automatiškai suteikiamas vienas iš paslaptingo aukso 
puodo lygių. Aukso puodo kortų paslaptis („Jackpot Cards Mystery“) žaidžiama ant pagrindinio žaidimo ir jo 
neuždaro. 
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Taisyklės ir lošimo mygtukai 
Įsijungus premijai žaidėjas nukeliamas į Aukso puodo kortų paslapties („Jackpot Cards Mystery“) premijos 
žaidimą, kuriame rodoma 12 užverstų kortų. Žaidėjas, spausdamas kairįjį pelės klavišą, pasirenka kortas, kol 
atidengiamos 3 sutampančių rūšių kortos. Aukso puodo kortų paslapties („Jackpot Cards Mystery“) premijos 
lygis atitinka ištrauktą kortų rūšį. Žaidėjui, norinčiam baigti žaidimą ir surinkti premijos žaidimo laimėjimus į 
lošėjo lošimo sąskaitą, reikia paspausti mygtuką „Surinkti“ („Collect“). Žaidėjas, atlikęs bet kokio dydžio 
statymą, turi galimybę gauti aukščiausio lygio laimėjimą. Kuo didesnis statymas pagrindiniame žaidime, tuo 
didesnė galimybė įjungti šį premijos žaidimą ir gauti bet kokio aukso puodo paslapties lygio laimėjimą. 
Dalyvaujantys statymai: 5,00–10,00 EUR. 
 

391. Juodabarzdžio ieškojimas („Blackbeard’s Quest“) 
 
„Blackbeard’s Quest“ lošimo automate yra penki sukimo būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus 
būgnus, jie sustoja atsitiktinai parinkdami 15 simbolių žaidimo lange. Kai kurie simbolių deriniai lemia 
išmokas. 
Norėdami pasukti būgnus, galite naudoti mygtukus „Spin“ (Sukti) arba „Bet Max“ (Maks. statymas). Kai 
paspaudžiate mygtuką „Bet Max“ (Maks. Statymas), nebepaisoma esamo statymo pasirinkimo ir statoma 
maksimali žaidime galima suma. 
„Blackbeard’s Quest“ lošimo automatas yra papildytas laukiniu simboliu ir 3 išsklaidymo simboliais. 
Išsukus išsklaidymo simbolius, gausite nemokamų sukimų, jei jie atsiranda 1, 3 ir 5 būgnuose po sukimo. 
3 išsklaidymo simboliai tampa laukinėmis kortomis sukant nemokamus sukimus, kad būtų galimi papildomi 
laimėjimai. 
Žaidimo taisyklės 
Norėdami žaisti žaidimą: 
1. Pasirinkite savo statymą spustelėdami mygtuką „Bet“ (Statyti) esantį po statymo laukeliu. Pasirinkus 

maksimalų statymą ir dar kartą spustelėjus mygtuką „Bet“ (Statyti), suma bus vėl sumažinta iki 
minimalios. Šis skaičius bus rodomas statymo laukelyje. 

2. Pasirinkę savo statymą, spustelėkite mygtuką „Spin“ (Sukti) ir pasukite būgnus. Jei sustoję būgnai nurodo 
laimėjimo derinį, jūsų laimėjimas nustatomas pagal išmokų lentelę. 

3. Spustelėję mygtuką „Bet Max“ (Maks. statymas), žaidimą galite žaisti su maksimaliu leidžiamu statymu. 
Spustelėjus mygtuką „Bet Max“ (Maks. statymas), nustatoma maksimali statymo suma. Dar kartą 
spustelėjus mygtuką „Bet Max“ (Maks. statymas), būgnai pradeda suktis naudodami maksimalų jūsų 
statymą. 

4. Jei nesate tikri dėl savo laimėjimų, žaidimo lange spustelėkite mygtuką „Payout“ (Išmoka), kad 
pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jei laimite keliose eilutėse, jūsų laimėjimai yra susumuojami ir 
visa laimėta suma nurodoma laukelyje „Win“ (Laimėjimas). 

5. Jei norite žaisti dar kartą, paspauskite „Spin“ (Sukti). Jūsų laimėta suma bus automatiškai pridėta prie 
jūsų bendro kredito sumos, kuri rodoma laukelyje „Credits“ (Kreditai). 

Išmoka 
Laimėjimo eilutės 
Šiame žaidime yra 9 fiksuotos laimėjimo eilutės, atitinkančios toliau pateiktos schemos trajektorijas. Jūs taip 
pat galite peržiūrėti šią schemą žaidimo lange paspaudę mygtuką „Payout“ (Išmoka). 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Laimėjimo deriniai 
Laimėjimo simboliai turi pasirodyti iš eilės vienas po kito tam tikroje laimėjimo eilutėje, pradedant kairiuoju 
būgnu, kad būtų suteiktas laimėjimas. Visi laimėjimai yra išmokami iš kairės į dešinę, 
išskyrus išsklaidymo laimėjimus ir premijas, kurie išmokami vos tik atsiradę. Išmokamas tik didžiausias 
eilutės laimėjimas. Išmoka apskaičiuojama padauginus jūsų statymą iš laimėjimo derinių, gautų sukimo metu, 
skaičiaus. Laimėta suma bus pridėta prie jūsų bendros kreditų sumos paspaudus mygtukus „Spin“ (Sukti“ arba 
„Bet Max“ (Maks. Statymas). 
Laukinis simbolis 
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Juodabarzdžio simbolis yra laukinė korta ir gali pakeisti bet kokio kito simbolio vertę, 
išskyrus išsklaidymo simbolių, jog būtų užbaigtas laimėjimo derinys. 
Nemokami sukimai 

   
Kai atsiranda trys skrynios simboliai (jie atsiranda atitinkamai 1, 3 ir 5 būgnuose), gaunate nemokamų 
sukimų. Jei visi trys skyrios simboliai atsiranda sukant nemokamą sukimą, laimėsite daugiau nemokamų 
sukimų. Vienu kartu suteikiama 10 nemokamų sukimų. Sukant nemokamus sukimus, trys skrynios taip pat 
yra laukiniai simboliai ir gali perimti bet kurio kito simbolio vertę, išskyrus Juodabarzdžio, kad užbaigtų 
laimėjimo derinį. 
Nemokami sukimai naudojami su tuo pačiu statymu sukime, kuris aktyvuoja šią funkciją. Išmokos yra 
apskaičiuojamos sudėjus visus laimėjimus sukant nemokamus sukimus. Su kiekvienu nemokamu sukimu 
turite paspausti mygtuką „Spin“ (Sukti). 
Nemokamų sukimų limitas 
Jei visi sukaupti laimėjimai, laimėti nemokamų sukimų metu, yra didesni už tam tikrą limitą (operatoriaus 
nustatytą), žaidimas apdovanoja žaidėją limito suma, o nemokamų sukimų funkcija sustabdoma. 
Žaidimo atkūrimas 
Jei baigiate žaidimą tuo metu, kai pagrindinio žaidimo metu pasiūlomas mygtukas „Collect“ (Pasiimti), visi 
jūsų laimėjimai bus tinkamai įskaityti į jūsų sąskaitą, atsižvelgiant į laimėtą rezultatą, gautą iki priešlaikinio 
žaidimo nutraukimo. Jei žaidimas buvo nutrauktas nemokamų sukimų / lošimo funkcijos metu, vis tiek galėsite 
tęsti savo funkciją nuo tos vietos, kurioje žaidimas buvo nutrauktas. Jei jūsų žaidimas yra nutrauktas dėl tam 
tikrų techninių problemų, tada, kai grįšite į žaidimą, jis bus atkurtas ir jūs pradėsite nuo tos vietos, kurioje 
baigėte. 
Kitos taisyklės 
Gedimas panaikina visas išmokas ir žaidimą. 
Teorinė grąža žaidėjui: 96,31 % 
Klaviatūros spartieji klavišai 
Statymas -> skaičių klaviatūra + / skaičių klaviatūra -  
Maks. statymas -> B  
Pasiimti -> tarpo klavišas, įvesties klavišas, 7, skaičių klaviatūra 7  
Išmokų lentelė -> P, 8, skaičių klaviatūra 8  
Pagalba -> H, 9, skaičių klaviatūra 9  
Išeiti -> Q,  
Sukti (+ stop) -> tarpo klavišas, įvesties klavišas, skaičių klaviatūra 0, 0, S  
Funkcijos pradžia -> tarpo klavišas, įvesties klavišas, skaičių klaviatūra 0, 0, S  
Funkcijos leidimas -> tarpo klavišas, įvesties klavišas, skaičių klaviatūra 0, 0, S  
Funkcijos slėpimas -> tarpo klavišas, įvesties klavišas, skaičių klaviatūra 0, 0, S 

 
392. Laukinis oras („Wild Weather“)	

 
„Wild Weather“ yra lošimo automatas su dviem specialiais laukiniais simboliais: vertikaliai išsiplečiančiu 
laukiniu simboliu ir Mega išsiplečiančiu laukiniu simboliu. 
 
Žaidime yra devynios laimėjimo eilutės, apmokamos iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę pagrindiniame 
žaidime bei nemokamų sukimų žaidime. Žaidime yra dešimt įprastų simbolių, vienas išsklaidymo simbolis, 
vienas vertikaliai išsiplečiantis laukinis simbolis ir vienas Mega išsiplečiantis laukinis simbolis. Yra skirtingi 
mokėjimo lygiai, kuriuose laimima, jei trys arba daugiau simbolių sutampa iš eilės mokėjimo eilutėje, 
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pradedant nuo kairės pusės. Galite pasirinkti sumą, kurią norite statyti ant 9 fiksuotų laimėjimo eilučių 
(trumpiau tariant, eilučių). Būgnų sukimui galite naudoti mygtukus „Spin“ (Sukti), „Bet Max“ (Didžiausias 
statymas). 
 
„Wild Weather“ yra lošimo automatas, kuriame papildomai naudojamas vertikaliai išsiplečiantis laukinis 
simbolis ir Mega išsiplečiantis laukinis simbolis. 
Žaidimo taisyklės 
1. Pasirinkite savo statymą spustelėdami mygtukus – ir +, esančius po bendro statymo laukeliu. Pasirinkus 
didžiausią statymą, dar kartą spustelėjus mygtuką +, taškų suma bus sumažinta iki minimumo. Žaidime yra 18 
fiksuotų laimėjimo eilučių pagrindiniame žaidime ir nemokamų sukimų žaidime.  
2. Pasirinkę savo statymą, spustelėkite mygtuką „Spin“ (Sukti) ir pasukite būgnus. Jei sustoję būgnai nurodo 
laimėjimo derinį, jūsų laimėjimas nustatomas pagal išmokų lentelę.  
3. Spustelėjus mygtuką „Bet Max“ (Didžiausias statymas), nustatoma maksimali statymo suma. Dar kartą 
spustelėjus mygtuką „Bet Max“ (Didžiausias statymas), būgnai pradeda suktis naudodami didžiausią jūsų 
statymą.  
4. Jei nesate tikri dėl savo laimėjimų, žaidimo lange spustelėkite mygtuką „i“ (Išmoka), kad pamatytumėte 
laimėjusius derinius. Jei laimite keliose eilutėse, jūsų laimėjimai yra susumuojami ir visa laimėta suma 
nurodoma laimėjimo laukelyje. 
Vertikaliai išsiplečiantis laukinis simbolis 
Vertikaliai išsiplečiantis laukinis simbolis yra speciali funkcija, kuri galima tik pagrindiniame žaidime. Kai 
laukinis simbolis – tornadas – sustoja bet kurioje ekrano vietoje, vertikaliai išsiplečiantis laukinis simbolis yra 
aktyvuojamas ir jis užpildo visą būgną pakeisdamas kitus aukščiau bei žemiau esančius simbolius į laukinius 
simbolius. Laukiniai simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus išsklaidymo simbolius, kad būtų 
suformuotos laimėjimo kombinacijos. Žaidimas funkcionuoja taip, kad vertikaliai išsiplečiantis laukinis 
simbolis rodomas tik laiminčiose kombinacijose. 
Nemokami sukimai 
„Wild Weather“ yra patobulintas išsklaidymo simboliu, kuris suteikia nemokamų sukimų. Jei bet kurioje būgnų 
vietoje po sukimo rodomi 3, 4 arba 5 išsklaidymo simboliai, laimėsite nemokamų sukimų su specialiu Mega 
išsiplečiančiu laukiniu simboliu. Nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo išsklaidymo simbolių skaičiaus 
ekrane. Trys išsklaidymo simboliai suteikia 5 nemokamus sukimus, keturi išsklaidymo simboliai suteikia 10 
nemokamų sukimų, o penki išsklaidymo simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų. Nemokami sukimai 
naudojami su tuo pačiu statymu sukime, kuris aktyvuoja šią funkciją. Nemokami sukimai dar kartą nėra 
suteikiami. Išsklaidymo simbolio laimėjimai pridedami prie mokėjimo eilutės laimėjimų. 
Mega išsiplečiantis laukinis simbolis 
Mega išsiplečiantis laukinis simbolis yra speciali funkcija, kuri galima tik nemokamų sukimų žaidime. Kai 
laukinis simbolis – saulė – sustoja bet kurioje ekrano vietoje, Mega išsiplečiantis laukinis simbolis 
aktyvuojamas ir užpildo 2 x 2 dydžio kvadrato simbolį aplink laukinį simbolį. Mega išsiplečiančio laukinio 
simbolio kryptis yra atsitiktinė. Tačiau visuose kampuose yra tik viena krypties galimybė, kur šis simbolis gali 
plėstis. Būgno viršuje arba apačioje, išskyrus kampus, arba 1-ojo bei 5-ojo būgnų viduryje yra dvi krypčių 
galimybės. Daugiausia krypčių galimybių yra ekrano viduryje – 2-ojo, 3-iojo ir 4-ojo būgnų viduryje. Yra 
keturios krypčių galimybės laukiniam simboliui plėstis kvadrate. Laukinis simbolis pakeičia visus kitus 
simbolius bei suformuoja laiminčią kombinaciją. Tik vienas laukinis simbolis gali atsirasti vieno sukimo metu 
nemokamų sukimų žaidime. 
Žaidimo atkūrimas 
Jei baigiate žaidimą tuo metu, kai pagrindinio žaidimo metu pasiūlomas mygtukas „Collect“ (Pasiimti), visi 
jūsų laimėjimai bus tinkamai įskaityti į jūsų sąskaitą, atsižvelgiant į laimėtą rezultatą, gautą iki priešlaikinio 
žaidimo nutraukimo. Jei žaidimas buvo nutrauktas funkcijos „Free Spins“ (Nemokami sukimai) / 
„Gamble“ (Lošimas) metu, vis tiek galėsite tęsti savo funkciją nuo tos vietos, kurioje žaidimas buvo nutrauktas. 
Jei jūsų žaidimas yra nutrauktas dėl tam tikrų techninių problemų, tada, kai grįšite į žaidimą, jis bus atkurtas ir 
jūs pradėsite nuo tos vietos, kurioje baigėte. 
Kitos taisyklės 
Gedimas panaikina visas išmokas ir žaidimą. 
Teorinė grąža žaidėjui: 96,00 % 
Klaviatūros spartieji klavišai 
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Monetos dydis -> skaičių klaviatūra + / skaičių klaviatūra -  
Monetų skaičiavimas -> į viršų / į apačią, 3/4, skaičių klaviatūra 3 / skaičių klaviatūra 4  
Maks. statymas -> B  
Pasiimti -> tarpo klavišas, įvesties klavišas, 7, skaičių klaviatūra 7  
Išmokų lentelėje -> P, 8, skaičių klaviatūra 8  
Pagalba -> H, 9, skaičių klaviatūra 9  
Išeiti -> Q  
Sukti (+ stop) -> tarpo klavišas, įvesties klavišas, skaičių klaviatūra 0, 0, S  
Eilutės skaitiklis -> kairė / dešinė, 1/2, skaičių klaviatūra 1 / skaičių klaviatūra 2  
Funkcijos pradžia -> tarpo klavišas, įvesties klavišas, skaičių klaviatūra 0, 0, S  
Funkcijos leidimas -> tarpo klavišas, įvesties klavišas, skaičių klaviatūra 0, 0, S  
Funkcijos slėpimas -> tarpo klavišas, įvesties klavišas, skaičių klaviatūra 0, 0, S 

 
393. Ledo karalienė („Frozen Queen“)	

 
Šis žaidimas turi keturis pasukamus būgnus su simboliais ant jų. Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja 
atsitiktinai parinkdami 10 simbolių žaidimo lange. Kai kurie simbolių deriniai lemia išmokas. 
 
Galite pasirinkti sumą, kurią norite statyti ant 81 fiksuotų laimėjimo eilučių (trumpiau tariant, eilučių). Būgnų 
sukimui galite naudoti mygtukus „Spin“ (Sukti) arba „Bet Max“ (Didžiausias statymas). Kai naudojate 
mygtuką „Bet Max“ (Didž. statymas) (yra tik staliniuose kompiuteriuose), jūs ignoruosite savo esamą statymo 
pasirinkimą ir didžiausias leistinas statymas bus pasirinktas automatiškai. 
 
„Frozen Queen“ žaidimas patobulintas specialiu sklaidos laukiniu simboliu, kuris atsiranda pagrindiniame 
žaidime ir tada aktyvuojami 10 nemokami sukimai. 
Žaidimo taisyklės 
1. Pasirinkite savo statymą spustelėdami mygtukus – ir +, esančius po bendro statymo laukeliu. Pasirinkus 
didžiausią statymą, dar kartą spustelėjus mygtuką +, taškų suma bus sumažinta iki minimumo. Šis žaidimas turi 
81 fiksuotas laimėjimo eilutes, o atitinkamas didžiausias statymas rodomas po laukeliu „Win“ (Laimėjimas). 
 
2. Pasirinkę savo statymą, spustelėkite mygtuką „Spin“ (Sukti) ir pasukite būgnus. Jei sustoję būgnai nurodo 
laimėjimo derinį, jūsų laimėjimas nustatomas pagal išmokų lentelę. 
 
3. Spustelėję mygtuką „Bet Max“ (Didžiausias statymas), žaidimą galite žaisti su didžiausiu leidžiamu statymu. 
81 šio žaidimo laimėjimo eilutės yra fiksuotos. Spustelėjus mygtuką „Bet Max“ (Didžiausias statymas), 
nustatoma maksimali statymo suma. Dar kartą spustelėjus mygtuką „Bet Max“ (Didžiausias statymas), būgnai 
pradeda suktis naudodami didžiausią jūsų statymą. 
 
4. Jei nesate tikri dėl savo laimėjimų, žaidimo lange spustelėkite mygtuką „i“ (Išmoka), kad pamatytumėte 
laimėjusius derinius. Jei laimite keliose eilutėse, jūsų laimėjimai yra susumuojami ir visa laimėta suma 
nurodoma laukelyje „Win“ laimėjimas. 
Nemokami sukimai su Frozen Queen 
Nemokami sukimai aktyvuojami, kai ekrane pasirodo 2 sklaidos laukiniai simboliai. Šie simboliai gali atsirasti 
ant bet kurio būgno bet kurioje padėtyje. Kiekvieną kartą taip nutikus aktyvuojami nemokami sukimai ir 
žaidėjas laimi 10 nemokamų sukimų. Tokiu atveju būgnai atsiskiria ir viduriniame būgne atsiranda 
nepastumiamas sklaidus laukinis simbolis – Frozen Queen. Laimėjimo eilučių skaičius iš 81 pasikeičia į 243. 
Nepastumiamas sklaidus laukinis simbolis, Frozen Queen, lieka vietoje sukant visus nemokamus sukimus ir 
pakeičia visus kitus simbolius. Nemokami sukimai naudos tą patį bendrą nuliui naudojamą lošimų skaičių, 
kuris aktyvavo šią funkciją. 
 
Baigus sukti nemokamus sukimus, nepastumiamas sklaidus laukinis simbolis Frozen Queen paslepiamas ir 
būgnai atstatomi į pradines padėtis, o laimėjimo eilučių skaičius vėl pakeičiamas į 81.  
 
Nemokamų sukimų limitas 
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Jei visi sukaupti laimėjimai, laimėti nemokamų sukimų metu, yra didesni už tam tikrą limitą (operatoriaus 
nustatytą), žaidimas apdovanoja žaidėją limito suma, nemokamų sukimų funkcija baigiasi. 
Žaidimo atkūrimas 
Jei baigiate žaidimą tuo metu, kai pagrindinio žaidimo metu pasiūlomas mygtukas „Collect“ (Pasiimti), visi 
jūsų laimėjimai bus tinkamai įskaityti į jūsų sąskaitą, atsižvelgiant į laimėtą rezultatą, gautą iki priešlaikinio 
žaidimo nutraukimo. Jei žaidimas buvo nutrauktas funkcijos „Free Spins“ (Nemokami sukimai) metu, vis tiek 
galėsite tęsti savo funkciją nuo tos vietos, kurioje žaidimas buvo nutrauktas. Jei jūsų žaidimas yra nutrauktas 
dėl tam tikrų techninių problemų, tada, kai grįšite į žaidimą, jis bus atkurtas ir jūs pradėsite nuo tos vietos, 
kurioje baigėte. 
Kitos taisyklės 
Laimėjimo simboliai turi pasirodyti iš eilės vienas po kito tam tikrame laimėjimo derinyje pradedant kairiuoju 
būgnu, kad būtų suteiktas laimėjimas. Išmokamas tik didžiausios vertės laimėjimo derinys. Išmoka 
apskaičiuojama padauginus bendrą jūsų statymą iš laimėjimo derinių, gautų sukimo metu, skaičiaus. Gedimas 
panaikina visas išmokas ir žaidimą. 
Teorinė grąža žaidėjui: 96.00 % 
Klaviatūros spartieji klavišai 
Statymo dydis -> skaičių klaviatūra + / skaičių klaviatūra -  
Maks. statymas -> B  
Pasiimti -> tarpo klavišas, įvesties klavišas, 7, skaičių klaviatūra 7  
Išmokų lentelė -> P, 8, skaičių klaviatūra 8  
Pagalba -> H, 9, skaičių klaviatūra 9  
Išeiti -> Q  
Sukti (+ stop) -> tarpo klavišas, įvesties klavišas, skaičių klaviatūra 0, 0, S  
Funkcijos pradžia -> tarpo klavišas, įvesties klavišas, skaičių klaviatūra 0, 0, S  
Funkcijos leidimas -> tarpo klavišas, įvesties klavišas, skaičių klaviatūra 0, 0, S  
Funkcijos slėpimas -> tarpo klavišas, įvesties klavišas, skaičių klaviatūra 0, 0, S 
 

394. 3 karalystės („3 Kingdoms“) 
 

„3 karalystės“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 125 EUR 
(vienas šimtas dvidešimt penki eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

	
	

Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,25 € statymas): 
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„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus . 

„Scatter“ (išsisklaidęs) simboliui 	pasirodžius 1, 3 ir 5 būgnuose inicijuojama Raudonųjų uolų mūšio 
nemokami sukimai. Nemokamų sukimų pradžioje reikia pasirinkti vieną iš trijų galimybių: 

Tuštuma – 	simbolis 2, 3, 4 ir 5 būgnuose tampa viską pakeičiančiu simboliu. Suteikiama 20 nemokamų 
sukimų. 

Intriga – 	ir 	simboliai 2, 3, 4 ir 5 būgnuose tampa viską pakeičiančiu simboliu. Suteikiama 10 
nemokamų sukimų. 

Karas – , 	ir 	simboliai 2, 3, 4 ir 5 būgnuose tampa viską pakeičiančiu simboliu. Suteikiama 5 
nemokami sukimai. 
Raudonųjų uolų mūšio nemokamų sukimų metu 1, 3 ir 5 būgnuose pasirodžius „Scatter“ (išsisklaidęs) 

simboliui 	suteikiamas toks pats nemokamų sukimų skaičius su tokia pačia pasirinkta galimybe, kokia 
buvo pasirinkta nemokamų sukimų pradžioje. 



	

	

	

1009	

Karo laimikio progresyvioji funkcija. Kiekvieno pagrindinio žaidimo metu pasirodę visi trys , 	ir 

 simboliai, lošėjui suteikia 1 tašką link Karo laimikio progresyviosios funkcijos. Prizo suma prasideda 
nuo 0 € ir didėja po 2 % nuo atlikto statymo dydžio. Surinkus 40 taškų inicijuojamas Karo laimikio premijinis 
žaidimas, kurio metu reikia išsirinkti 1 iš 8 vokų ir taip padidinti prizą 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50 ar 100 kartų. Karo 
laimikio progresyvioji funkcija negalima nemokamų sukimų metu. 
 

395. 5 liūtai („5 Lions“) 
 
„5 liūtai“ – 5 būgnų, 243 mokėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 250 EUR (du 
šimtai penkiasdešimt eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 

 
 

Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,50 € statymas): 
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„Wild“ simbolis (laukinis) 	gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus . „Wild“ (laukinis) simboliai 
pasirodo tik 2, 3 ir 4 būgne. Kiekvieno sukimo metu parenkamas vienas iš galimų daugiklių (1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 
30 ir 40). Išsukus laimingą simbolių kombinaciją, kurioje yra bent vienas „Wild“ (laukinis) simbolis, 
laimėjimas padauginamas iš atsitiktinai parinkto daugiklio. 

„Scatter“ (išsisklaidęs) simbolis 	gali pasirodyti bet kuriame būgne. Surinkus iš eilės išsidėsčiusius 3, 4 ar 
5 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius (pradedant kairiausiuoju būgnu) inicijuojama nemokamų sukimų funkcija. 
Nemokamų sukimų metu 2, 3 ir 4 būgnuose pridedama po vieną simbolį ir lošimas vykdomas 576 laimėjimo 
linijose: 
 

 
 
Nemokamų sukimų pradžioje reikia pasirinkti vieną iš septynių pasirinkimų: 

 suteikia: 25 nemokamus sukimus; 2, 3 ir 5 daugiklius. 

 suteikia: 20 nemokamų sukimų; 3, 5 ir 8 daugiklius. 

 suteikia: 15 nemokamų sukimų; 5, 8 ir 10 daugiklius. 

 suteikia: 13 nemokamų sukimų; 8, 10 ir 15 daugiklius. 

	suteikia: 10 nemokamų sukimų; 10, 15 ir 30 daugiklius. 

	suteikia: 6 nemokamų sukimų; 15, 30 ir 40 daugiklius. 

 suteikia: atsitiktinį skaičių nemokamų lošimų ir daugiklių rinkinius iš galimų pasirinkimų. 
 
Nemokamų sukimų metu laimėjimo daugiklis atsitiktinai parenkamas iš pasirinkto daugiklių rinkinio. Išsukus 
laimingą simbolių kombinaciją, kurioje yra bent vienas „Wild“ (laukinis) simbolis, laimėjimas padauginamas 
laimėjimo daugiklio. 

Nemokamų sukimų metu surinkus iš eilės išsidėsčiusius 3, 4 ar 5 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius  
(pradedant kairiausiuoju būgnu) suteikiama papildoma nemokamų sukimų funkcija, kuri bus inicijuota esamų 
nemokamų sukimų pabaigoje. Galimų gauti nemokamų sukimų funkcijų skaičius neribojamas. 
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396. 7 paršeliai („7 Piggies“) 

 
„7 paršeliai“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,07 EUR (septyni euro centai). Maksimali statymo suma – 35 EUR (trisdešimt penki 
eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,07 € statymas): 
 

 
 

„Wild“ simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolį . 

Lošimo metu surinkus 3 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius 	inicijuojama nemokamų sukimų funkcija. 
Nemokamų sukimų funkcijos pradžioje suteikiama 5 nemokami sukimai su laimėjimų daugikliu „1“ ir 3 

simboliai , kuriuos atvertus suteikiami papildomi nemokami sukimai (3, 5, 8 ar 10) ar laimėjimų daugikliai 
(1, 2, 3 ar 5). Papildomi nemokami sukimai ir laimėjimų daugikliai pridedami prie gautų pradžioje. 

Nemokamų sukimų metu surinkus 3 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius 	suteikiama papildoma nemokamų 
sukimų funkcija, kuri bus inicijuota. 
 

397. Senovės Egiptas („Ancient Egypt“) 
 

„Senovės Egiptas“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 



	

	

	

1012	

Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 50 EUR (penkiasdešimt 
eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,10 € statymas): 
 

 
 

	simbolis yra „Wild“ (laukinis) ir „Scatter“ (išsisklaidęs) bei gali pakeisti bet kurį simbolį. 

Lošimo metu surinkus 3 simbolius  inicijuojamas premijinis lošimas. 

Premijinio lošimo pradžioje reikia pasirinkti 1 iš 3 skrynių ( , , ), kurios gali suteikti 
šiuos prizus: 
10 nemokamų sukimų su atsitiktiniu išsiplečiančiu simboliu. 
Didįjį laimėjimą – laimėjimas, kurio vertė yra nuo 10 iki 500 kartų didesnė už atliktą statymą. 
Mažąjį laimėjimą – laimėjimas, kurio vertė lygi atlikto statymo dydžiui. 
Prieš pradedant nemokamus sukimus atsitiktinai parenkamas specialus išsiplečiantis simbolis. Šis simbolis 
išsiplečia vertikaliai per visus būgno simbolių pozicijas. 

Nemokamų sukimų metu surinkus 3 simbolius  suteikiama papildoma premijinių lošimų funkcija. 
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398. Senovės Egiptas Klasika („Ancient Egypt Classic“) 

 
„Senovės Egiptas Klasika“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 50 EUR (penkiasdešimt 
eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 

	
	

Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,10 € statymas): 
 

 
 

	simbolis yra „Wild“ (laukinis) ir „Scatter“ (išsisklaidęs) bei gali pakeisti bet kurį simbolį. 

Lošimo metu surinkus 3 simbolius 	suteikiama 10 nemokamų sukimų su atsitiktiniu išsiplečiančiu 
simboliu. 
Prieš pradedant nemokamus sukimus atsitiktinai parenkamas specialus išsiplečiantis simbolis. Šis simbolis 
išsiplečia vertikaliai per visas būgno simbolių pozicijas. 
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Nemokamų sukimų metu surinkus 3 simbolius 	suteikiama papildoma premijinių lošimų funkcija. Galimų 
gauti nemokamų sukimų funkcijų skaičius neribojamas. 
 

399. Asgardas („Asgard“) 
 
„Asgardas“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki centai). Maksimali statymo suma –125 EUR (vienas 
šimtas dvidešimt penki eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,25 € statymas): 
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„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pasirodyti bet kuriame būgne ir pakeisti bet kurį simbolį išskyrus 

„Bonus“ (premija) simbolį . 

„Bonus“ (premija) simbolis 	galimas 2, 3 ir 4 būgnuose. Surinkus 3 „Bonus“ (premija) simbolius  
inicijuojama premijinio lošimo funkcija. 
Pagrindiniame lošime atsitiktinai gali būti inicijuota viena iš šių funkcijų: 
Karališkųjų simbolių virtimas „Wild“ (laukinis) simboliais. Po būgnų sukimo pabaigos visi ekrane esantys 

karališkieji simboliai ( ) pakeičiami „Wild“ (laukinis) simboliais , 
laimėjimų kombinacijos suskaičiuojamos ir suteikiamos. 
Užpildyti „Wild“ (laukinis) būgnai. Suteikiami 5 nemokami sukimai. Būgnų sukimo metu atsitiktinai parinkti 

būgnai užpildomi simboliais . 

Paslaptingi simbolių rinkiniai. Būgnų sukimo metu 	simbolių rinkinys pasirodo visuose būgnuose, o 
pasibaigus sukimui pavirsta į vieną iš šių simbolių: 

, . 
„Wild“ (laukinis) simbolių lietus. Nemokamų sukimų metu atsitiktinėse pozicijose suteikiami 3, 4 ar 5 
„Wild“ (laukinis) simboliai. 
Minėtų funkcijų metu suteikiami 5 nemokami sukimai. 
Jei minėtų funkcijų metu nebuvo gautas laimėjimas, tai suteikiamas paguodos prizas, kurio vertė lygi statymo 
vertei. 
 

400. Actekų brangakmeniai („Aztec Gems“) 
 
„Actekų brangakmeniai“ – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. Papildomame (4-
tame) būgne pateikiami tik laimėjimo daugikliai. Kiekvieno sukimo pabaigoje atsitiktinai parenkamas 
laimėjimo daugiklis, kuris pritaikomas visiems sukime gautiems laimėjimams. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,05 EUR (penki euro centai). Maksimali statymo suma – 25 EUR (dvidešimt penki 
eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
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Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,05 € statymas): 
 

 
 

„Wild“ simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį. 
 

401. Kaišeno auksas („Caishen's Gold“) 
 
„Kaišeno auksas“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,38 EUR (trisdešimt aštuoni euro centai). Maksimali statymo suma – 190 EUR 
(vienas šimtas devyniasdešimt eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laimėjimo linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,38 € statymas): 
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„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolį . 
„Wild“ (laukinis) simbolis gali pasirodyti 2, 3, 4 ir 5 būgne. Pagrindiniame lošime pasirodžius „Wild“ (laukinis) 
simboliui atsitiktinai gali būti inicijuotas Didžiojo laimėjimo premijinis lošimas. 
Didžiojo laimėjimo premijinio lošimo metu galima laimėti vieną iš keturių laimėjimų, kurių dydis priklauso 
nuo laimėjimo daugiklio ir statymo sumos: 

 – 1000 X statymo suma; 

 – 100 X statymo suma; 

 – 50 X statymo suma; 

 – 30 X statymo suma. 

Didžiojo laimėjimo premijinio lošimo metu reikia atverčiant 	simbolius surinkti 3 vienodus didžiojo 
laimėjimo simbolius. Surinkus simbolius suteikiamas atitinkamo dydžio laimėjimas. 
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Laimėjimo linijoje surinkus 3 ar daugiau „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolių 	suteikiama 10 nemokamų 
sukimų. Nemokamų sukimų metu pakartotinai mokėjimo linijoje surinkus 3 ar daugiau „Scatter“ (išsisklaidęs) 
simbolių suteikiama papildomų 10 nemokamų sukimų. 
Nemokamų sukimų metu galimi tik šie simboliai: 
 

 
 

402. Čili karštis („Chilli Heat“) 
 

„Čili karštis“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 125 EUR 
(vienas šimtas dvidešimt penki eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 

Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,25 € statymas): 
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„Wild“ simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolį 	ir pinigų 

maišo simbolį . 

Lošimo metu 2, 3 ir 4 būgne surinkus 3 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius 	suteikiami 8 nemokami 
sukimai. Nemokamų lošimų būgnuose galimi tik šie simboliai: 

 . 
Nemokamų lošimų metu surinkus 3 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius suteikiami papildomi 8 nemokami 
lošimai. 

Pinigų maišo simbolis 	kiekvieno lošimo metu įgauna tam tikrą pinigų vertę. Surinkus 6 ar daugiau šių 
simbolių inicijuojama Pinigų pakartotino sukimo funkcija. 
Pinigų pakartotino sukimų pradžioje pašalinami visi ekrane matomi simboliai išskyrus Pinigų maišo simbolius, 
o įprastiniai būgnai pakeičiami kitais būgnais, kuriuose yra tik Pinigų maišo simboliai ir tuščios vietos. 
Pakartotiniai sukimai pradedami turint 3 pakartotinus sukimus. Kiekvienas iškritęs Pinigų maišo simbolis 
pasirodęs sukimų metu lieka savo vietoje ir suteikia papildomų pakartotinių sukimų. Iš viso galima surinkti ne 
daugiau kaip 3 pakartotinus sukimus. 
Pinigų pakartotinių sukimų funkcija baigiasi išnaudojus visus gautus pakartotinus sukimus ar visos simbolių 
pozicijos užpildomos Pinigų maišo simboliais. 
Užbaigus pakartotinių sukimų funkciją Pinigų maišo simbolių įgautos vertės pridedamos prie lošimo laimėjimo. 
Pakartotinių sukimų funkcijos metu užpildžius visas 15 pozicijų Pinigų maišo simboliais papildomai 
suteikiamas „Grande Jackpot“ laimėjimas. 
 

403. Da Vinčio lobis („DaVinci's Treasure“) 
 
„Da Vinčio lobis“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 125 EUR 
(vienas šimtas dvidešimt penki eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,25 € statymas): 
 

 
 

„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Bonus“ (premija) simbolį . 
„Wild“ (laukinis) simbolis gali pasirodyti 2, 3, 4 ir 5 būgne. 
„Bonus“ simbolis gali pasirodyti 2, 3 ir 4 būgne. Lošimo metu surinkus tris „Bonus“ (premija) simbolius 2, 3 ir 
4 būgne inicijuoja vieną iš 3 atsitiktinių premijinių lošimų: 

l Žemėlapio paieškos premijinis lošimas. Šiame lošime yra 23 žemėlapio taškai ir laimės ratas. Kiekvienas 
žemėlapio taškas atstoja galimą laimėjimą. Lošimo metu reikia išsukti laimės ratą, kad būtų pereita prie 
tolimesnių žemėlapio taškų. Laimės ratą sudaro 6 skiltys: 1, 2, 3, 4, 5 žingsniai ir „Žaidimo pabaiga“. 
Premijinis lošimas prasideda nuo pirmojo žemėlapio taško. Laimės rate išsukus skaičių pereinama per tiek 
žemėlapio taškų, koks buvo išsuktas skaičius, ir suteikiamas laimės rato sukimas. Premijinis lošimas baigiamas, 
jei laimės rate išsukama skiltis „Žaidimo pabaiga“ arba pasiekiamas 23 žemėlapio taškas, ir suteikiamas 
laimėjimas susietas su vėliausiai pasiektu žemėlapio tašku. 
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l Nemokami sukimai su laipsnišku daugikliu. Nemokamų sukimų funkcijos pradžioje lošėjui suteikiama 12 
nemokamų sukimų su pradiniu daugikliu „X 1“. Po kiekvieno sukimo daugiklis padidinamas „1“. Nemokamų 
sukimų metu gavus laimėjimą, laimėjimas padauginamas iš esamo daugiklio. Nemokamų sukimų metu 2, 3 ir 4 
būgnuose surinkus 3 „Bonus“ (premija) simbolius suteikiama papildomų 12 nemokamų sukimų. Iš viso galima 
surinkti iki 60 nemokamų sukimų. 
Prizo pasirinkimo premijinis lošimas. Šiame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų daiktų, kad gautų 
laimėjimą. 
Premijinio lošimo galutinis laimėjimas gali būti surinktas (įskaitytas) arba juo rizikuojama siekiant jį padidinti 
2, 3, 4 ar 5 kartus: 

l Siekiant padidinti 2 kartus reikia pasirinkti vieną iš dviejų objektų. Vienas iš objektų laimėjimą padidina 2 
kartus, o kitas anuliuoja gautą laimėjimą. 

l Siekiant padidinti 3 kartus reikia pasirinkti vieną iš trijų objektų. Vienas iš objektų laimėjimą padidina 3 kartus, 
o kiti anuliuoja gautą laimėjimą. 

l Siekiant padidinti 4 kartus reikia pasirinkti vieną iš keturių objektų. Vienas iš objektų laimėjimą padidina 4 
kartus, o kiti anuliuoja gautą laimėjimą. 

l Siekiant padidinti 5 kartus reikia pasirinkti vieną iš penkių objektų. Vienas iš objektų laimėjimą padidina 5 
kartus, o kiti anuliuoja gautą laimėjimą. 
 

404. Deimanto smūgis („Diamond Strike“) 
 
„Deimanto smūgis“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,15 EUR (penkiolika euro centų). Maksimali statymo suma – 75 EUR 
(septyniasdešimt penki eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,15 € statymas): 
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„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus simbolius  ir . 

Simbolis 	yra simbolio 	auksinė versija ir jį pakeičia. Jo laimėjimo vertės yra tokios pačios, kaip 

simbolio . Būgnuose surinkus 3 simbolius  inicijuojamas Didžiojo prizo premijinis lošimas. 
Premijinis lošimas turi 4 didžiuosius prizus, kurių vertės yra nustatytos statymo dydžio atžvilgiu: 

 – 1000 X statymo suma; 

 – 100 X statymo suma; 

 – 30 X statymo suma; 

 – 10 X statymo suma. 

Premijinio lošimo metu reikia atverčiant simbolius 	surinkti 3 vienodus didžiojo laimėjimo simbolius. 
Surinkus simbolius suteikiamas atitinkamo dydžio laimėjimas. 

Lošimo metu 1, 3 ir 5 būgne surinkus 3 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius 	suteikiami 8 nemokami 

sukimai. Nemokamų sukimų metu 1, 3 ir 5 būgne surinkus 3 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius 	
suteikiami papildomi 8 nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu naudojami specialūs būgnai su 

papildomai pridėtais simboliais . 
 

405. Aukso karštinė („Gold Rush“) 
 
„Aukso karštinė“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 125 EUR 
(vienas šimtas dvidešimt penki eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,25 € statymas): 
 

 
 

„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Scatter“ (išsisklaidęs)  ir „Aukso 

grynuolis“ 	simbolius. 
„Scatter“ (išsisklaidęs) simboliai gali pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgne. Pagrindinio lošimo metu pasirodę 3 
„Scatter“ (išsisklaidęs) simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu kiekvienas 
„Scatter“ (išsisklaidęs) simbolis suteikia papildomus 2 nemokamus sukimus. 
Nemokami sukimai yra papildyti progresyviąja funkcija, kurią sudaro 4 lygiai. Progresyviosios funkcijos lygiai 
pasiekiami renkant taškus, kurie suteikiami už nemokamų sukimų metu ekrane pasirodžiusius „Aukso 
grynuolis“ simbolius. Vienas „Aukso grynuolis“ simbolis suteikia vieną tašką. Sukauptų taškų kiekis lemia 
kuris būgnų rinkinys bus naudojamas kitam sukimui: 

l Surinkus 15 ir daugiau taškų bus naudojami 4 lygio būgnai su papildomais 11 simbolių . 

l Surinkus nuo 10 iki 14 taškų – 3 lygio būgnai su papildomais 9 simboliais . 

l Surinkus nuo 5 iki 9 taškų – 2 lygio būgnai su papildomais 5 simboliais . 
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l Surinkus nuo 0 iki 4 taškų – 1 lygio būgnai su papildomais 3 simboliais . 
Jei paskutinio nemokamo sukimo metu bus pasiektas kitas progresyvios funkcijos lygis, tai bus suteiktas 1 
papildomas nemokamas sukimas. 
 

406. Didysis raganosis („Great Rhino“) 
 
„Didysis raganosis“ – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centai). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 
šimtas eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,20 € statymas): 

 
 

„Wild“ (laukinis) simbolis  gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus 	simbolį. 
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„Bonus“ (premija) simbolis , pasirodęs lošimo metu, laimėjimą padvigubina. „Bonus“ (premija) simbolis 
gali pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. Surinkus 3 „Bonus“ (premija) simbolius suteikiama 10 nemokamų 
sukimų. 

Nemokamų sukimų metu visi 	simboliai tampa „Wild“ (laukinis) simboliais ir pakeičia visus simbolius. 
Nemokamų sukimų metu naudojami specialūs būgnai. „Bonus“ (premija) simbolis yra negalimas nemokamų 
sukimų metu. 

Pagrindinio lošimo metu išsukus  simboliais užpildytus 2 ar daugiau būgnų inicijuojama „Super 
pakartotinio sukimo“ lošimo funkcija. Inicijavus „Super pakartotinio sukimo“ lošimo funkciją išmokami 

priklausantys laimėjimai ir lošimo ekrane paliekami tik 	simboliais užpildyti būgnai. „Super pakartotinio 

sukimo“ lošimo funkcijos pradžioje suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. Pakartotino sukimo metu tik 	

simboliai dalyvauja sukime. Kiekvieną kartą iškritus 	simboliui, jis paliekamas būgne ir suteikiamas 1 

papildomas pakartotinis sukimas. Kai nebelieka pakartotinių sukimų, visos laiminčios kombinacijos su  
pridedamos ir išmokamos. 
Jei „Super pakartotinio sukimo“ lošimo funkcijos pabaigoje būgnuose yra 14 simbolių, tai vietoje laimėjimo iš 
laimėjimų linijų suteikiamas pagrindinis didysis prizas („Major Jackpot“). Pagrindinio didžiojo prizo dydis yra 
nekintamas ir lygus statymo dydžiui padaugintam iš 375. 

Jei „Super pakartotinio sukimo“ lošimo funkcijos metu išsukami 15 	simbolių, lošimo funkcija nedelsiant 
baigiama ir vietoje laimėjimo iš laimėjimų linijų suteikiamas įspūdingas didysis prizas („Grand Jackpot“). 
Įspūdingo didžiojo prizo dydis yra nekintamas ir lygus statymo dydžiui padaugintam iš 500. 
„Super pakartotinio sukimo“ lošimo funkcijos metu negali būti suteikta nemokamų sukimų. 
Jei nemokami sukimai buvo suteikti tame pačiame lošime, kaip ir „Super pakartotinio sukimo“ lošimo 
elementas, tai nemokami sukimai bus sužaisti pasibaigus „Super pakartotinio sukimo“ lošimo elementui. 
 

407. Nefritinis drugelis („Jade Butterfly“)  
 
„Nefritinis drugelis“ – 5 būgnų, 4 eilių, 1024 mokėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,30 EUR (trisdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 150 EUR (vienas 
šimtas penkiasdešimt eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laimėjimo linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,30 € statymas): 
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„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus simbolį . 
Pagrindinio lošimo metu „Wild“ (laukinis) simbolis gali pasirodyti tik 2 ir 4 būgne, o nemokamų sukimų metu 
– 2, 3 ir 4. 
Po kiekvieno sukimo galima pasirinkti kurį būgną sukti. Kai sukamas tik vienas būgnas, kiti būgnai lieka savo 
pozicijose. Būgno sukimo kaina nurodyta būgno apačioje. 

Lošimo metu surinkus 3 ar daugiau „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolių 	suteikiama 13 nemokamų sukimų. 
Nemokamų sukimų metu gauti laimėjimai dauginami iš 3. 

Nemokamų sukimų metu surinkus 3 ar daugiau „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolių 	suteikiama 13 
nemokamų sukimų. 
 

408. Jūros periodo gigantai („Jurassic Giants“) 
 
„Jūros periodo gigantai“ – 6 būgnų, 4 eilių, 4096 mokėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 
derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. 
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 250 EUR (du 
šimtai penkiasdešimt eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
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Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laimėjimo linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,50 € statymas): 

 
 

„Wild“ (laukinis) simbolis  gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolį . 
„Wild“ (laukinis) simbolis gali pasirodyti 2, 3, 4 ir 5 būgne. 

Lošimo metu surinkus 10 ar daugiau „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolių 	inicijuojama nemokamų sukimų 
funkcija: 
20 ar daugiau „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolių – suteikiama 250 nemokamų sukimų; 
19 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolių – 100 nemokamų sukimų; 
18 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolių – 80 nemokamų sukimų; 
17 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolių – 50 nemokamų sukimų; 
16 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolių – 45 nemokami sukimai; 
15 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolių – 40 nemokamų sukimų; 
14 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolių – 35 nemokami sukimai; 
13 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolių – 30 nemokamų sukimų; 
12 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolių – 25 nemokami sukimai; 
11 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolių – 20 nemokamų sukimų; 
10 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolių – 15 nemokamų sukimų. 
Kiekvienas laimėjimas, gautas nemokamų sukimų metu, dauginamas iš atsitiktinai parinkto daugiklio (2, 3 ar 4). 
 

409. Gnomo daina („Leprechaun Song“) 
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„Gnomo daina“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 mokėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 
šimtas eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laimėjimo linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,20 € statymas): 

 

 
 

„Wild“ (laukinis) simbolis  gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolį . 
„Wild“ (laukinis) simbolis gali pasirodyti bet kuriame būgne. 
Būgnų sukimų metu gali būti inicijuota viena iš sukimų funkcijų: 

l „Wild“ (laukinis) simbolių lietus“. Būgnų sukimo metu atsitiktinėse pozicijose suteikiamas atsitiktinis skaičius 
„Wild“ (laukinis) simbolių. 
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l „Pasiimti smuiką“. Pasibaigus būgnų sukimui ir pasirinkus vieną iš smuikų suteikiamas prizas. 
l „Milžiniškas simbolis“. Būgnų sukimo metu būgnuose pasirodo milžiniškas simbolis užimantis 3 būgnus. 
l „Išsklaidytas stumtelėjimas“. Ši funkcija gali būti suteikiama, kai „Scatter“ (išsisklaidęs) simboliai yra matomi 

1 ir 3 būgne, o 5 būgne „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolis yra virš ar po šiame būgne matomų simbolių. Tuomet 5 
būgnas pajuda į viršų ar apačią, kad „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolis būtų parodytas būgne ir būtų inicijuotas 
premijinis lošimas. 

„Scatter“ (išsisklaidęs) simbolis 	gali pasirodyti 1, 3 ir 5 būgne. Lošimo metu surinkus 3 
„Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius inicijuojama atsitiktinai parinkta viena iš premijinių lošimų funkcijų: 
„Nemokamų sukimų rinkėjas“. Nemokamų sukimų rinkėjo premijinė lošimų funkcija pradedama turint 10 
nemokamų sukimų ir laimėjimo daugiklį „2X“. Prieš nemokamus sukimus reikia pasirinkti grybus siekiant 
daugiau gauti prizų. Grybų rinkimas baigiamas pasirinkus grybą, kuris slepia „Surinkti“ („Collect“) užrašą. 
Galimi prizai: 

l Daugiau nemokamų sukimų – kai gaunamas tam tiktas skaičius nemokamų sukimų, tai jie pridedami prie 
turimų nemokamų sukimų. 

l Laimėjimo daugiklis – kai gaunamas daugiklis, tai jis pridedamas prie turimo daugiklio. 
l Tam tikro simbolio pavertimas į „Wild“ (laukinis) simbolį – nemokamų sukimų metu parodytas simbolis tampa 

„Wild“ (laukinis) simboliu. 
Kuomet randamas „Surinkti“ („Collect“) užrašas pradedami surinkti nemokami sukimai, o jų metu gauti 
laimėjimai dauginami iš surinkto laimėjimo daugiklio. 
„Monetų rinkėjas“. Monetų rinkėjo funkcija pradedama turint 15 nemokamų sukimų su laimėjimo daugikliu 

„2X“. Monetų rinkėjo funkcijos metu visi „Scatter“ (išsisklaidęs) simboliai pakeičiami simboliais . 
Monetų rinkėjo funkcija yra papildyta progresyviąja funkcija, kurią sudaro 4 lygiai. Progresyviosios funkcijos 
lygiai pasiekiami renkant taškus, kurie suteikiami už nemokamų sukimų metu ekrane pasirodžiusius simbolius 

. Vienas simbolis 	suteikia vieną tašką. Kas 5 surinktus taškus suteikiami papildomi 5 nemokami 
sukimai ir laimėjimo daugiklis padidinamas „1X“. Jei laimėjimo daugiklis pasiekia „6X“, kiekvieni kiti 5 
surinkti taškai suteikia papildomus 5 nemokamus sukimus, o laimėjimo daugiklis nebedidinamas. Monetų 
rinkėjo funkcijos metu naudojami specialūs būgnai. 
„Milžiniškas simbolis“. Premijinės lošimų funkcijos pradžioje suteikiami 3 nemokami sukimai su milžinišku 
simboliu. Pirmojo nemokamo sukimo metu atsitiktinis milžiniškas simbolis parodomas 3, 4 ir 5 būgnuose, 
antrojo – 2, 3 ir 4 būgnuose, o trečiojo – 1, 2 ir 3 būgnuose. Milžiniško simbolio funkcijos metu naudojami 
specialūs būgnai. 
 

410. Madam Lemtis („Madame Destiny“) 
 
„Madam Lemtis“ – 5 būgnų, 3 eilių, 10 mokėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 50 EUR (penkiasdešimt 
eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laimėjimo linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,10 € statymas): 
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„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolį . 
„Wild“ (laukinis) simbolis gali pasirodyti bet kuriame būgne. Bet kuris laimėjimas gautas laimėjimo linijoje, 
kurioje yra „Wild“ (laukinis) simbolis, yra dvigubinamas. 
Pagrindinio lošimo ar nemokamų sukimų metu surinkus 3 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius suteikiama 15 
nemokamų sukimų. Nemokamų sukimų metu gauti laimėjimai yra trigubinami, taip pat laimėjimas gautas 
laimėjimo linijoje, kurioje yra „Wild“ (laukinis) simbolis, yra papildomai dvigubinamas. Nemokamų sukimų 
metu naudojami specialūs būgnai. 

 
411. Meistro Čeno fortūna („Master Chen's Fortune“) 

 
„Meistro Cheno fortūna“ – 5 būgnų, 3 eilių, 9 mokėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę. 
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,09 EUR (devyni euro centai). Maksimali statymo suma – 45 EUR (keturiasdešimt 
penki eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laimėjimo linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 
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Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,09 € statymas): 

 
 

„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį. „Wild“ (laukinis) simbolis gali pasirodyti tik 2, 
3 ir 4 būgne. Bet kuris laimėjimas gautas laimėjimo linijoje, kurioje yra „Wild“ (laukinis) simbolis, yra 
dvigubinamas. 
 

412. Beždžionių beprotybė („Monkey Madness“) 
 
„Beždžionių beprotybė“ – 3 būgnų, 3 eilių, 9 mokėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,09 EUR (devyni euro centai). Maksimali statymo suma – 45 EUR (keturiasdešimt 
penki eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laimėjimo linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 
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Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,09 € statymas): 

 
 

„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį. Bet kuris laimėjimas gautas laimėjimo linijoje, 
kurioje yra 1 „Wild“ (laukinis) simbolis, yra padidinamas 3 kartus, o jei yra 2 simboliai – 9 kartus. 
 

413. Pandos fortūna („Panda's Fortune“) 
 
„Pandos fortūna“ – 5 būgnų, 3 eilių, 25 mokėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 125 EUR 
(vienas šimtas dvidešimt penki eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laimėjimo linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 
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Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,25 € statymas): 

	

	

 
 

„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Bonus“ (premija) simbolį . 
„Wild“ simbolis gali pasirodyti tik 2, 3, 4 ir 5 būgne. 
Lošimo metu surinkus 3 „Bonus“ (premija) simbolius suteikiami nemokami sukimai. 

Nemokamų sukimų metu simbolių  rinkiniai pasirodo 2, 3, 4 ir 5 būgne. Kiekvieno sukimo pabaigoje 
simbolių rinkiniai pasikeičia į vieną iš žemiau nurodytų simbolių: 

. 
Nemokamų sukimų metu būgnų sukime surinkus 3 ar daugiau „Bonus“ (premija) simbolių suteikiami 
papildomi 5 nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu naudojami specialūs būgnai. 
Pagrindinio ir nemokamų lošimų metu visi mokėjimo lentelės simboliai išskyrus „Bonus“ (premija) simbolį 5 
būgne turi savo auksinę versiją. Auksiniai simboliai turi tokią pačią vertę ir gali kartu su įprastais simboliais 
sudaryti laimingą kombinaciją: 

 
Lošime yra trys didieji prizai, kurių vertė priklauso nuo statymo sumos: 
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l „GRAND“ – 800 X statymo suma. Šis prizas laimimas, kai bet kurią mokėjimo liniją sudaro 5 vienodi 

simboliai ( ), mokėjimo linijoje nėra „Wild“ (laukinis) simbolio ir 5 
būgne yra simbolio auksinė versija. 

l „MAJOR“ – 200 X statymo suma. Šis prizas laimimas, kai bet kurią mokėjimo liniją sudaro 5 vienodi simboliai 

( ), mokėjimo linijoje nėra „Wild“ (laukinis) simbolio ir 5 būgne yra 
simbolio auksinė versija. 

l „MINOR“ – 25 X statymo suma. Šis prizas laimimas, kai bet kurią mokėjimo liniją sudaro 5 vienodi simboliai 

( ), tačiau vieną ar kelis simbolius 
pakeičia „Wild“ (laukinis) simbolis, ir 5 būgne yra simbolio auksinė versija. 
Vieno sukimo metu galima laimėti iki 25 didžiųjų prizų. 
 

414. Pekino sėkmė („Peking Luck“) 
 
„Pekino sėkmė“ – 5 būgnų, 3 eilių, 25 mokėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 125 EUR 
(vienas šimtas dvidešimt penki eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laimėjimo linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,25 € statymas): 
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„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolį . 
„Wild“ (laukinis) simbolis gali pasirodyti bet kuriame būgne. Bet kuris laimėjimas gautas laimėjimo linijoje, 
kurioje yra „Wild“ (laukinis) simbolis, yra dvigubinamas. 
Lošimo metu surinkus 3 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius inicijuojama nemokamų sukimų funkcija. Prieš 
nemokamus sukimus reikia pasirinkti 1 iš 6 vėduoklių ir taip gauti atsitiktinai parinktą nemokamų sukimų 
skaičių, o po to pasirinkti 1 iš 6 kaukių ir taip gauti atsitiktinai parinktą laimėjimų daugiklį, kuris pritaikomas 
kiekvienam gautam laimėjimui. 
Nemokamų sukimų metu surinkus 3 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius suteikiama papildomų 10 nemokamų 
sukimų su tuo pačiu laimėjimo daugikliu. 
Nemokamų sukimų metu naudojami specialūs būgnai. 
 

415. Fėjų sparnai („Pixie Wings“) 
 
„Fėjų sparnai“ – 5 būgnų, 4 eilių, 50 mokėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 250 EUR (du 
šimtai penkiasdešimt eurų). 
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Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laimėjimo linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,50 € statymas): 

 
 
Kiekvienas būgnas turi paslaptingų simbolių rinkinius. Kiekvieno pagrindinio lošimo metu vienas iš simbolių 
bus parinktas atsitiktine tvarka kiekvienam būgnui, kaip simbolių rinkinys. 

„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Bonus“ (premija) simbolį . 
Lošimo metu surinkus 3 ar daugiau „Bonus“ (premija) simbolių inicijuojama nemokamų sukimų funkcija. 
Nemokamų sukimų metu iškritęs „Bonus“ (premija) simbolis suteikia 1 papildomą nemokamą sukimą. 
Prieš nemokamus sukimus reikia pasirinkti 1 iš 5 parinkčių, kurių kiekviena turi skirtingą simbolių rinkinį ir 
nemokamų sukimų skaičių: 

 super simbolių rinkinys ir 5 nemokami sukimai; 
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 super simbolių rinkinys ir 7 nemokami sukimai; 

 super simbolių derinys ir 9 nemokami sukimai; 

 super simbolių rinkinys ir 11 nemokamų sukimų. 

Atsitiktine tvarka parinktas , , ,  ar  simbolis kaip super simbolių rinkinys ir 3 – 12 
nemokamų sukimų. 
 

416. Kalėdų senelis („Santa“) 
 
„Kalėdų senelis“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 mokėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 
šimtas eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laimėjimo linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,20 € statymas): 
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„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Bonus“ (premija) simbolį 	ir 

„Scatter“ (išsisklaidęs) simbolį . „Wild“ (laukinis) simbolis gali pasirodyti tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 
„Bonus“ (premija) simbolis gali pasirodyti tik 1, 3 ir 5 būgnuose. Lošimo metu surinkus 3 „Bonus“ (premija) 
simbolius inicijuojamas premijinis lošimas. 
Premijinio lošimo metu ekrane parodoma 12 dovanų, kurias reikia atidaryti, iki kol bus surastas „Didžiojo 
prizo“ simbolis. Atidarius dovaną su didžiojo prizo simboliu premijinis lošimas baigiamas. Premijinio lošimo 
metu atverstų prizų vertės pridedamos prie didžiojo prizo vertės ir išmokamas laimėjimas. 
Premijiniame lošime yra keturi didieji prizai, kurių vertės priklauso nuo statymo sumos: 

l „GRAND“ – 250 X statymo suma; 
l „MAJOR“ – 50 X statymo suma; 
l „MINOR“ – 25 X statymo suma; 
l „MINI“ – 10 X statymo suma. 

„Scatter“ (išsisklaidęs) simbolis 	gali pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. Lošimo metu surinkus 3 
„Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius suteikiami 6 nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu kiekviename 
sukime 2, 3, 4 ir 5 būgnai gali būti užpildyti „Wild“ (laukinis) simboliais. 
 

417. Čempionai („The Champions“) 
 
„Čempionai“ – 5 būgnų, 3 eilių, 25 mokėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 125 EUR 
(vienas šimtas dvidešimt penkti eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
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Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laimėjimo linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,25 € statymas): 

 

	
 

„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Bonus“ (premija) simbolį . 
„Wild“ (laukinis) simbolis gali pasirodyti bet kuriame būgne. 
Lošimo simbolių grafinis atvaizdavimas priklauso nuo pasirinktos komandos. 
Impulsinis progresyvusis žaidimas žaidžiamas pagrindinio lošimo metu spėjant kurioje vietoje pasirodys 
kamuolio simbolis. Spėjama vieta būgnuose pažymima taikinio ženklu. Impulsinis progresyvusis žaidimas 
pradedamas 1 lygyje. Kiekvieną kartą atspėjus, kurioje vietoje pasirodys kamuolio simbolis, žaidimo lygis 
pakyla per 1 lygį ir nustatoma, kad visi laimėjimai gauti per 10 tolimesnių lošimų dauginami iš atitinkamo 
laimėjimo daugiklio: 

l 1 lygis – laimėjimo daugiklis 1X; 
l 2 lygis – laimėjimo daugiklis 2X; 
l 3 lygis – laimėjimo daugiklis 4X; 
l 4 lygis – laimėjimo daugiklis 6X; 
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l 5 lygis – laimėjimo daugiklis 8X; 
l 6 lygis – laimėjimo daugiklis 10X; 
l 7 lygis – laimėjimo daugiklis 12X; 
l 8 lygis – laimėjimo daugiklis 14X; 
l 9 lygis – laimėjimo daugiklis 16X; 
l 10 lygis – laimėjimo daugiklis 18; 
l 11 lygis – laimėjimo daugiklis 20X. 

Jei pasiekiamas 11 lygis ir lošimo metu atspėjama kamuolio pasirodymo vieta, tai lošimų, kuriems galioja 
laimėjimo daugiklis, skaičius atstatomas į 10. 
Jei per 10 sukimų neatspėjama kamuolio pasirodymo vieta, tai žaidimo lygis nustatomas į 1 lygį. 
Impulsinis progresyvusis žaidimas sustabdomas „Bonus“ žaidimo metu. 
Pakeitus statymo vertę žaidimo lygis nustatomas į 1 lygį. 
„Bonus“ simbolis gali pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. Lošimo metu surinkus 3 „Bonus“ simbolius 
inicijuojamas premijinis lošimas. Premijinio lošimo metu suteikiama galimybė mušti 5 baudinius. Norint mušti 
baudinį reikia pasirinkti 1 iš 4 baudinio smūgiavimo vietų. Įmušus: 

l 5 iš 5 baudinių – suteikiamas „100 X statymo suma“ vertės laimėjimas; 
l 4 iš 5 baudinių – suteikiamas „25 X statymo suma“ vertės laimėjimas; 
l 3 iš 5 baudinių – suteikiamas „15 X statymo suma“ vertės laimėjimas; 
l 2 iš 5 baudinių – suteikiamas „10 X statymo suma“ vertės laimėjimas; 
l 1 iš 5 baudinių – suteikiamas „5 X statymo suma“ vertės laimėjimas. 

 
418. Trigubi drakonai („Triple Dragons“) 

 
„Trigubi drakonai“ – 3 būgnų, 3 eilių, 5 mokėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,05 EUR (penki euro centai). Maksimali statymo suma – 50 EUR (penkiasdešimt 
eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laimėjimo linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,05 € statymas): 
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Kai vienas ar du pilni vertikalūs simbolių rinkiniai pasirodo bet kuriame būgne, tai jie pasikeičia į 
„Wild“ (laukinis) simbolių rinkinius ir inicijuoja pakartotino sukimo iki laimėjimo funkciją. Šios funkcijos 

metu simbolis 	pasikeičia į simbolį . 

 simbolių rinkinys, kuris inicijavo pakartotino sukimo iki laimėjimo funkciją, lieka savo vietoje, o 
kiti būgnai pakartotinai sukasi neribotai, kol gaunamas bet koks laimėjimas. 

Jei pakartotinio sukimo metu pasirodo kitas 	simbolių rinkinys, tai antrasis simbolių rinkinys taip pat 
lieka savo vietoje, o likęs būgnas pakartotinai sukasi neribotai, kol gaunamas bet koks laimėjimas. 
 

419. Vegaso magija („Vegas Magic“) 
 
„Vegaso magija“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 mokėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,20 EUR (dvidešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 100 EUR (vienas 
šimtas eurų). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laimėjimo linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,20 € statymas): 
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„Wild“ (laukinis) simbolis  gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolį 

. „Wild“ (laukinis) simbolis gali pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. Kai būgnų ciklo metu pirmą kartą 
ekrane pasirodo „Wild“ (laukinis) simboliai ir yra laimėjimas, tai „Wild“ (laukinis) simboliai išsiplečia 
vertikaliai per visas būgno simbolių pozicijas. 

„Scatter“ (išsisklaidęs) simbolis gali pasirodyti bet kuriame būgne ir už jį išmokama, jam esant bet 
kuriose būgnų pozicijose. 
Lošimo metu po kiekvieno būgnų sukimo, išmokamos laiminčios simbolių kombinacijos, o laimintys simboliai 
pranyksta. Likę simboliai krenta žemyn į išnykusių simbolių vietas, o atsiradusios tuščios vietos užpildomos 
naujais simboliais („Kritimo funkcija“). Jei užpildžius tuščias vietas sudaromos naujos laiminčios simbolių 
kombinacijos, tai jos yra išmokamos ir padauginamos iš laimėjimo daugiklio, kuris prasideda nuo 2 ir didėja 1 
po kiekvieno simbolių kritimo. 
Kritimo funkcija kartojama tol, kol nebesudaroma nauja laiminčioji simbolių kombinacija. 
 

420. Vegaso naktys („Vegas Nights“) 
 
„Vegaso naktys“ – 5 būgnų, 3 eilių, 25 mokėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 125 EUR 
(vienas šimtas dvidešimt penki eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laimėjimo linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 
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Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,25 € statymas): 

 

„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolį  

ir „Super Wild“ (super laukinis) simbolį . „Wild“ (laukinis) simbolis gali pasirodyti tik 2, 3, 4 ir 5 
būgnuose. 
„Super Wild“ (super laukinis) simbolis gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolį. 
„Super Wild“ (super laukinis) simbolis gali pasirodyti tik 5 būgne. „Super Wild“ simboliui pasirodžius 5-tojo 
būgno vidurinėje pozicijoje inicijuojama „Ekstra Laukinių Pakartotinių sukimų“ funkcija („Extra Wilds Respin 
Feature“). Šios funkcijos metu suteikiami 3 pakartotiniai sukimai. 

Pakartotinių sukimų metu simboliai  yra pakeičiami 	
simboliu. Pakartotinų sukimų metu naudojami specialūs būgnai. 
„Scatter“ (išsisklaidęs) simbolis gali pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgnuose. Lošimo metu surinkus 3 

„Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius suteikiami 5 nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu  ir  
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simboliai turi atsitiktinai parinktą laimėjimo daugiklį – 2 ar 3. Jei laimėjimo linijoje yra 	simbolis, tai 
laimėjimas padauginamas iš atsitiktinai parinkto laimėjimo daugiklio. Nemokamų sukimų metu surinkus 3 
„Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius suteikiami 5 papildomi nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu gali būti 
inicijuota „Ekstra Laukinių Pakartotinių sukimų“ funkcija, o pakartotini sukimai suteikiami po nemokamų 
sukimų. „Wild“ (laukinis) simbolis pakartotinių sukimų metu neturi laimėjimo daugiklio. Nemokamų sukimų 
metu naudojami specialūs būgnai. 
 

421. Laukiniai burtai („Wild Spells“) 
 
„Laukiniai burtai“ – 5 būgnų, 3 eilių, 25 mokėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės. Išmokamas tik didžiausias 
laimėjimas eilutėje. 
Minimali statymo suma – 0,25 EUR (dvidešimt penki euro centai). Maksimali statymo suma – 125 EUR 
(vienas šimtas dvidešimt penki eurai). 
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą ir paspausti lošimo pradžios mygtuką. 
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laimėjimo linijoje („Payline“). Laimėjimo liniją sudaro iš eilės 
einantys simboliai: 

 
 
Laimintys deriniai ir laimėjimų dydžiai (0,25 € statymas): 
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„Wild“ (laukinis) simbolis 	gali pakeisti bet kurį simbolį išskyrus „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolį . 
Lošimo metu surinkus 3 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius suteikiami nemokami sukimai. Nemokamų sukimų 
metu gali būti suteikti papildomi nemokami sukimai. 
Nemokamų sukimų pradžioje reikia pasirinkti 1 iš 3 parinkčių: 

l 20 nemokamų sukimų; 	simbolis 2, 3, 4 ir 5 būgne tampa „Wild“ (laukinis) simboliu. 

l 10 nemokamų sukimų; 	ir 	simbolis 2, 3, 4 ir 5 būgne tampa „Wild“ (laukinis) simboliu. 

l 5 nemokami sukimai; , 	ir 	simbolis 2, 3, 4 ir 5 būgne tampa „Wild“ (laukinis) simboliu. 
Nemokamų sukimų metu surinkus 3 „Scatter“ (išsisklaidęs) simbolius suteikiami papildomi nemokami sukimai 
pagal anksčiau atliktą pasirinkimą. 
Nemokamų sukimų metu naudojami specialūs būgnai. 

Lošimo metu iš dešinės į kairę pusę , 	ir 	simboliais užpildžius 3 ar daugiau būgnų 
laimimas didysis prizas: 

l 5 būgnai užpildyti simboliais – laimimas „Grand“ prizas; 
l 4 būgnai užpildyti simboliais – laimimas „Major“ prizas; 
l 3 būgnai užpildyti simboliais – laimimas „Minor“ prizas. 

Nemokamų sukimų metu negalima laimėti didžiojo prizo. 
 

422. 3 smūgių žaidimas („3 Hit Pay“) 
 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Mažiausias statymas: 0,09 EUR 
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Didžiausias statymas: 45 EUR 
 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 
Būgnų skaičius 3 
Eilių skaičius 3 
Laimėjimo eilių skaičius 3 (pakeisti negalima) 
Monetų skaičius, kurį galite pastatyti 
vienai eilei 3 (pakeisti negalima) 

Progresinis Ne 
Dvigubinimo funkcija Ne 
Laukiniai simboliai Ne 
Daugiklių simboliai Ne 
Išsisklaidę simboliai Ne 
Premijos lošimas Ne 
Nemokami sukimai Ne 
Momentinis laimėjimas Ne 
Grąža žaidėjui 95,41% 

Prizinis fondas 10 800 monetų vienai 
eilei 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai bus 
grąžinti.  
 
Kaip žaisti 
Laimėjimas išmokamas už laimingus derinius, esančius iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę (kaip parodyta 
išmokų lentelėje), išskyrus simbolį „bet kokia vyšnia“, kuomet laimėjimas laimimas jam esant bet kurioje eilės 
vietoje. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. Išmokamas tik laimjimas už kiekvienos eilės didžiausią 
laimintį derinį. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 
 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Spustelėkite ir pasirinkite monetos vertę iš MONETŲ VERČIŲ sąrašo. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

2. Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimingas derinys, laimima suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
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Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Bakstelėkite, kad būtų parodytas monetos vertės ir statymo vienai eilei pasirinkimo skydelis, tada 
braukite aukštyn arba žemyn ir pasirinkite monetos vertę iš MONETŲ VERČIŲ sąrašo.  

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje (Statymas). 

2. Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas 
laimingas derinys, laimima suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Kiti žaidimo mygtukai 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

86. informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 
87. informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas 

išmokas arba atitinkamus prizus 
88. laimėjimo eilės ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe spustelėsite mygtuką 
nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų skydelis, kuriame galėsite 
valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti padidinto greičio funkciją, peržiūrėti 
žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo taisykles. 
Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią žaidimo 

pagrindinio ekrano vietą arba . 
VISAS 
EKRANAS 

Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano režimas; jei 
viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį mygtuką dar kartą arba 
paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso stiprumo 
skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir 
bendrąjį garso stiprumą. 
 
Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų skydelyje šalia 
parametro GARSAS esantį įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį IŠJ. (jei 
garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 
TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 

rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 
 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 
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Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

89. informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 
90. informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 

atitinkamus prizus 
91. laimėjimo eilės ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus garso mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos praleidžiamos. 

 
423. Amuleto akis („Eye of the Amulet“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 100 EUR 
 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 
Būgnų skaičius 5 
Eilių skaičius 4 
Laimėjimo eilių skaičius 40 (pakeisti negalima) 
Galimų statyti monetų skaičius 20 (pakeisti negalima) 
Progresinis Ne 
Dvigubinimo funkcija Ne 
Laukiniai simboliai Taip 
Daugiklių simboliai Ne 
Išsisklaidę simboliai Taip 
Premijos lošimas Taip 
Nemokami sukimai Taip 
Momentinis laimėjimas Ne 
Grąža žaidėjui 96,51% 

Prizinis fondas 250 monetų vienoje eilėje įprastinių 
sukimų metu 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 



	

	

	

1049	

Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai bus 
grąžinti. 
 
Kaip žaisti 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik  didžiausias laimėjimas už laimintį derinį kiekvienoje eilėje. Nemokamų sukimų laimėjimai 
pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje pagrindinio žaidimo ekrano apačioje rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir 
LAIMĖJIMAS (eurais), taip pat – tuometinis KREDITAS (monetomis). 
 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Spustelėkite  ir pasirinkite monetos vertę iš MONETŲ VERTĖS sąrašo. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

• Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimingas derinys, laimima suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Bakstelėkite , kad būtų parodyta monetos vertės pasirinkimo skydelis.  

Bakstelėkite ir grįžkite į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

• Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas 
laimingas derinys, laimima suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Specialieji simboliai ir funkcijos 
Laukinis simbolis 
Sudarant laimingus derinius, laukinis simbolis gali pakeisti bet kokius kitus simbolius, išskyrus 
išsisklaidžiusius simbolius („Amulet“). 
Pastaba. Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu 
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas 
derinys eilutėje. 
 
Išsisklaidęs simbolis 
Trys arba daugiau išsisklaidžiusių simbolių, pasirodžiusių bet kurioje būgnų vietoje, suteikia nemokamų 
sukimų pagal išmokų lentelę ir suaktyvina premijos rato lošimą. 
Pastaba. Nemokami sukimai prasideda, kai baigiasi premijos rato lošimas. 
 
Nemokami sukimai 
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Nemokamų sukimų metu du arba daugiau išsisklaidžiusių simbolių, pasirodžiusių bet kurioje būgnų vietoje, 
suteikia papildomų nemokamų sukimų: 

l 2 išsisklaidę simboliai suteikia 3 papildomus nemokamus sukimus 
l 3 išsisklaidę simboliai suteikia 10 papildomų nemokamų sukimų 
l 4 išsisklaidę simboliai suteikia 20 papildomų nemokamų sukimų 
l 5 išsisklaidę simboliai suteikia 30 papildomų nemokamų sukimų 

Pastaba. Didžiausias nemokamų sukimų kiekis vieno lošimo metu – 100. 
 
Premijos ratas 
Norėdami pradėti premijos rato lošimą, spustelėkite arba bakstelėkite PRADĖTI, arba palaukite, kol ratas 
pradės suktis automatiškai. 
Kiekvieno premijos rato sukimo metu galite laimėti: 

l papildomų nemokamų sukimų – jie pridedami prie nemokamų sukimų, kuriuos laimėjote iš išsisklaidžiusių 
simbolių, skaičiaus. 

l daugiklį, taikomą visiems laimėjimams iš nemokamų sukimų, kurie prasideda, kai premijos rato lošimas 
baigiasi – pradinis daugiklis, kurį galite laimėti, yra 2x; kai jį laimite, kitas daugiklis – 3x, ir taip toliau, iki 
didžiausio daugiklio, kurį galite laimėti: 5x. 

l vienas arba daugiau didelės vertės simbolių veiks kaip laukinis simbolis nemokamų sukimų metu, kurie 
prasidės, kai baigsis premijos rato lošimas. 
Pastaba. Kadangi suteikiamas tik aukščiausias laimėjimas kiekvienoje eilutėje, didelės vertės simbolis, pavirtęs 
į laukinį simbolį, suteiks įprastą sumą pagal išmokos lentelę, jei kaip laukinio simbolio suformuoto derinio 
suma yra mažesnė nei derinio iš išmokos lentelės suma, skirta didžiausios vertės simboliui. 
Premijos rato lošimas baigiasi, kai ratas sustoja ties „Pradėti nemokamus sukimus“. 
 
Smėlio audros premija 
Atsitiktinai kiekvieno įprastai apmokamo sukimo metu gali prasidėti smėlio audros premija, kurios metu galite 
laimėti: 

l Laukinių simbolių būgnus: 1–3 būgnai gali pavirsti į laukinius simbolius 
l Papildomus laukinius simbolius: 1–10 būgnų padėtys gali pavirsti į laukinius simbolius 
l Sudaroma bent viena „5 vienos rūšies“ eilutė su didelės vertės simboliais 
l Trys ar daugiau išsisklaidžiusių simbolių aktyvuoja Premijos rato lošimą. 

 
Kiti žaidimo mygtukai 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

92. informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 
93. informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas 

išmokas arba atitinkamus prizus 
94. laimėjimo eilės ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe spustelėsite mygtuką 
nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų skydelis, kuriame galėsite 
valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti padidinto greičio funkciją, peržiūrėti 
žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo taisykles. 
Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią žaidimo 
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pagrindinio ekrano vietą arba . 
VISAS 
EKRANAS 

Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano režimas; jei 
viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį mygtuką dar kartą arba 
paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso stiprumo 
skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos 
ir bendrąjį garso stiprumą. 
 
Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų skydelyje šalia 
parametro GARSAS esantį įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį IŠJ. (jei 
garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 
TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 

kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 
 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 

95. informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 
96. informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 

atitinkamus prizus 
97. laimėjimo eilės ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija – 
žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus garso mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Bakstelėjus šį mygtuką nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, grįžtama 
į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos praleidžiamos. 

 
424. Sėkmės deimantas („Fortune Diamond“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Mažiausias statymas: 0,50 EUR 
Didžiausias statymas: 75 EUR 
 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 
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Tipas Automatas 
Būgnų skaičius 5 
Eilių skaičius 3 
Laimėjimo eilių skaičius 50 (pakeisti negalima) 
Galimų statyti monetų skaičius Nuo 1 iki 10 vienai eilei 
Progresinis Ne 
Dvigubinimo funkcija Ne 
Laukiniai simboliai Taip 
Daugiklių simboliai Taip 
Išsisklaidę simboliai Taip 
Premijos lošimas Ne 
Nemokami sukimai Taip 
Momentinis laimėjimas Ne 
Grąža žaidėjui 95,22 %, kai statymas didžiausias 

Prizinis fondas 200 000 monetų, kai statymas didžiausias, žaidžiami nemokami 
sukimai ir aktyvus daugiklis yra X10 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai bus 
grąžinti. 
 
Kaip žaisti 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik  didžiausias laimėjimas už laimintį derinį kiekvienoje eilėje. Nemokamų sukimų laimėjimai 
pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), 
taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 
 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Spustelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už eilę monetų 
skaičių. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas 
laimingas derinys, laimima suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 
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• Nustatymų ekrane bakstelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už 

eilę monetų skaičių. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas 
laimingas derinys, laimima suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Specialieji simboliai ir funkcijos 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis gali pakeisti bet kuriuos kitus simbolius, išskyrus „Fortune Diamond“ (Sėkmės deimantas) 
(išsisklaidžiusį) ir laukinių daugiklių simbolius. 
Pastaba. Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu 
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas 
derinys eilutėje. 
 
Laukiniai daugikliai 
Laukinių daugiklių simboliai gali iškristi tik 5 būgne ir tik per įprastinius sukimus. Jei skiriant nemokamus 
sukimus 5 būgne buvo iškritęs daugiklis, jis pritaikomas visų nemokamų sukimų išmokoms. 
Laukinių daugiklių simboliai gali būti tokie: X2, X3, X5 ir X10. 
5 būgne per vieną sukimą gali iškristi tik vienas laukinis daugiklis. Iš šio laukinio daugiklio padauginami visi 
tuo sukimu suteikti laimėjimai. 
 
Išsisklaidęs simbolis „Sėkmės deimantas“ („Fortune Diamond“) 
Žaidžiant įprastus sukimus, „Sėkmės deimantas“ („Fortune Diamond“) simboliai, iškritę bet kuriuose iš eilės 
esančiuose būgnuose, pradedant kairiausiuoju, suteikia atsitiktinai parinktą nemokamų sukimų kiekį, kaip 
parodyta išmokų lentelėje. 
Žaidžiant nemokamus sukimus gauti laimėjimai išmokami pritaikius daugiklį, iškritusį per sukimą, kuriuo šie 
nemokami sukimai buvo suteikti. 
Nemokamų sukimų metu gali būti laimėta ir daugiau nemokamų sukimų – vienu kartu gali būti laimėta iki 100 
nemokamų sukimų. 
Žaidžiant nemokamus sukimus „Sėkmės deimantas“ („Fortune Diamond“) simboliai, iškritę bet kuriuose iš 
eilės esančiuose būgnuose, pradedant kairiausiuoju, suteikia daugiau nemokamų sukimų, kaip parodyta išmokų 
lentelėje. 
Laimėjimai, gauti iš žaidžiant nemokamus sukimus laimėtų papildomų nemokamų sukimų, išmokami taikant 
daugiklį, iškritusį per sukimą, kuriuo buvo suteikti pradiniai nemokami sukimai. 
 

425. Milijono monetų persukimas („Million Coins Respin“) 
 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Mažiausias statymas: 0,20 EUR 
Didžiausias statymas: 20 EUR 
 
Žaidimo specifikacijos: 
 
Tipas	 Automatas 
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Tipas	 Automatas 

Būgnų skaičius	 5 

Eilių skaičius	 3 

Laimėjimo eilių skaičius	 20 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų skaičius	 1–5 

Progresinis	 Ne 

Dvigubinimo funkcija	 Ne 

Laukiniai simboliai	 Taip 

Daugiklių simboliai	 Ne 

Išsisklaidę simboliai	 Ne 

Premijos lošimas	 Ne 

Nemokami sukimai	 Ne 

Momentinis laimėjimas	 Ne 

Grąža žaidėjui	
93,73% - 95,49% – įprastiems sukimams 
96,00% – pakartotiniams sukimams 

Prizinis fondas	 1 000 000 monetų 1 eilėje, kai statymas didžiausias 
  
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai bus 
grąžinti. 
 
Kaip žaisti 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už laimintį derinį kiekvienoje eilėje. Nemokamų sukimų laimėjimai 
pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), 
taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 

 
                   Stalinio kompiuterio versija 

Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Spustelėkite  ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų statyti už eilę monetų 
skaičių. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

2. Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas 
laimingas derinys, laimima suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
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                  Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

2. Nustatymų ekrane bakstelėkite ir naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę ir norimų 

statyti už eilę monetų skaičių. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

3. Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas 
laimingas derinys, laimima suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 

 
               Specialieji simboliai ir funkcijos 

                  Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis, iškritęs laimingame derinyje, gali pakeisti bet kurį simbolį, išskyrus 10, 0 ir 00. 

 
                  Premijų išmokos 

Kai statymas yra didžiausias, už simbolius 10, 0 ir 00 išmokama pagal išmokų lentelę. 
1 eilėje: už 10+0+0+0+00 išmokamas 1 milijonas monetų. 
2–20 eilėse: už 10+0+0+0+00 išmokama 100 000 monetų. 
Pastaba. Visi kiti specialūs deriniai (gauti iš simbolių 10 ir 0) yra išmokami pagal išmokų lentelę monetomis, 
atsižvelgiant į didžiausią statymą. 
Simboliai 10, 0 ir 00 būgnuose gali iškristi taip: 
10 – tik 1 būgne 
0 – tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose 
00 – tik 5 būgne 

                   Būgno pakartotinio sukimo funkcija 
Kai įprastinis sukimas užbaigiamas, suteikiama galimybė vieną iš penkių būgnų sukti pakartotinai. Tai padaryti 
galite norimo būgno apačioje spustelėdami arba bakstelėdami SUKTI VĖL. 
Pakartotinio sukimo kaina, nurodoma eurais, rodoma po kiekvienu iš būgnų. Ji priklauso nuo laimėjimo, jei tas 
būgnas būtų sukamas iš naujo, tikimybės. 
Pastaba. Jei tuometinio likučio nepakanka sumokėti už papildomą atitinkamo būgno sukimą, su tuo būgnu ši 
funkcija neveikia. 
Laimėjimai skiriami tik tada, kai į laimingus derinius įeina dar kartą pasuktame būgne iškritęs simbolis. Jei 
derinys pasukus būgną iš naujo išlieka toks pats, už jį laimėjimas ir skiriamas. 
1 pavyzdys: pirmuose trijuose būgnuose yra simbolis 7. Trečiąjį būgną sukate iš naujo, ir jame vėl iškrenta 
simbolis 7. Skiriamas laimėjimas už šį derinį. 
2 pavyzdys: pirmuose trijuose būgnuose yra simboliai BAR ir simboliai 7 (tai reiškia, kad laimingi deriniai yra 
du: vienas iš BAR, o kitas – iš „7“). Ketvirtą būgną sukate iš naujo. Jame iškrenta simbolis BAR ir susidaro 
naujas laimingas derinys, už kurį skiriamas laimėjimas. Laimėjimas už ankstesnį simbolių 7 derinį neskiriamas. 
3 pavyzdys: Pirmuose keturiuose būgnuose yra po vyšnios simbolį ir už tai priklausytų keturių vienodų 
simbolių laimėjimas. Iš naujo sukate penktąjį būgną ir dar vienas vyšnios simbolis neiškrenta. Tai reiškia, kad 
keturių vienodų simbolių laimėjimas nebeskiriamas. 
Jei po įprastinio sukimo pakeičiate monetos vertę, ši funkcija nebegalima (kol būgnų nepasuksite dar kartą). 
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426. Super laukinis deimantas („Super Diamond Wild“) 

  
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Mažiausias statymas: 0,1 EUR 
Didžiausias statymas: 300 EUR 
 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 
Būgnų skaičius 3 
Eilių skaičius 3 
Laimėjimo eilių skaičius 5 (pakeisti negalima) 

Galimų statyti monetų skaičius 1 – už eilę (keisti 
negalima) 

Progresinis Ne 
Dvigubinimo funkcija Ne 
Laukiniai simboliai Taip 
Daugiklių simboliai Ne 
Išsisklaidę simboliai Ne 
Premijos lošimas Taip 
Nemokami sukimai Taip („Respins“) 
Momentinis laimėjimas Ne 
Grąža žaidėjui 95,66% 
 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai bus 
grąžinti. 
 
Kaip žaisti 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už laimintį derinį kiekvienoje eilėje. Nemokamų sukimų laimėjimai 
pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), 
taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 
 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

• Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus.  
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas 
laimingas derinys, laimima suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį. 
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Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus:  

• Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

• Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. Bakstelėkite 

, kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas 
laimingas derinys, laimima suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Specialieji simboliai ir funkcijos 
Laukinis simbolis 
Sudarant laimingus derinius, laukinis simbolis gali pakeisti bet kokius kitus simbolius. 
Pastaba. Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu 
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas 
derinys eilutėje. 
 
Būgno persukimo simbolis 
Kai visas bet kurių dviejų būgnų pozicijas užima vienas ir tas pats simbolis ir pasibaigus tuometiniam sukimui 
nėra jokių laimingų derinių, likęs būgnas pakartotinai pasukamas dar vieną kartą, nemokamai. 
 
Premijos būgnas 
Kai visų trijų būgnų pozicijas užima vienas ir tas pats simbolis, suaktyvinamas premijos būgno lošimas, – šį 
kartą gauti laimėjimai neišmokami. 
Premijos būgno lošimo metu, norėdami laimėti vieną iš ant rato rodomų daugiklių, turėsite pasukti ratą vieną 
kartą.  
Daugiklis yra taikomas laimėjimams, gautiems sukimo, per kurį buvo suaktyvintas premijos lošimas, metu, o 
tada yra išmokami tie padauginti laimėjimai. 
 

427. Nemirtingųjų knyga („Book of Immortals“) 
 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Mažiausias statymas: 0,10 EUR 
Didžiausias statymas: 300 EUR 
	
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 
Būgnų skaičius 5 
Eilių skaičius 3 
Laimėjimo eilių skaičius 10 (pakeisti negalima) 
Galimų statyti monetų skaičius 1 – už eilę (keisti negalima) 
Progresinis Ne 
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Tipas Automatas 
Dvigubinimo funkcija Ne 
Laukiniai simboliai Taip 
Daugiklių simboliai Ne 
Išsisklaidę simboliai Taip 
Premijos lošimas Ne 
Nemokami sukimai Taip 
Momentinis laimėjimas Ne 
Grąža žaidėjui 96,31 % 
 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai bus 
grąžinti. 
 
Kaip žaisti 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už laimintį derinį kiekvienoje eilėje. Nemokamų sukimų laimėjimai 
pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), 
taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 
 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas 
laimingas derinys, laimima suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

• Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

• Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. Bakstelėkite 

, kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

• Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas 
laimingas derinys, laimima suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį. 
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Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Specialieji simboliai ir funkcijos 
Laukinis simbolis 
Laukinis simbolis gali pakeisti bet kokį kitą simbolį, kad sudarytų laimingus derinius, ir yra naudojamas kaip 
išsisklaidęs simbolis. 
Pastaba. Jei išmokų lentelėje nenurodytos jokios specialios išmokos už laukinį simbolį, už derinį su laukiniu 
simboliu bus mokama taip pat, kaip ir už geriausiai apmokamą simbolį, jei šis derinys yra didžiausias laimingas 
derinys eilutėje. 
 
Išsisklaidęs simbolis 
Trims ar daugiau išsisklaidžiusių simbolių iškritus bet kurioje būgnų vietoje suaktyvinama 10 nemokamų 
sukimų ir pagal išmokų lentelę išmokama konkreti monetų suma. 
 
Nemokamų sukimų simbolis 
Nemokamų sukimų metu horizontalusis būgnas yra rodomas virš įprastų penkių būgnų. Nemokamų sukimų 
pradžioje horizontalusis būgnas pasukamas vieną kartą, kad būtų nustatytas specialusis simbolis – šis simbolis 
iškrenta horizontaliojo būgno centre. 
Kai nemokamų sukimų metu bent 2 (didelės vertės simboliai) arba bent 3 (mažos vertės simboliai) specialūs 
simboliai iškrenta ant įprastų būgnų (nesukrauti – turi būti ant 2 arba 3 ar daugiau būgnų), šie simboliai 
išsiplečia, kad apimtų visą (-us) būgną (-us) ten, kur jie iškrito, ir už juos bus išmokama net jeigu jie iškris ant 
negretimų būgnų. Jei bet koks laimėjimas yra skiriamas išsiplėtus specialiajam simboliui, horizontalusis būgnas 
pasisuka per vieną poziciją, kad būtų nustatytas naujas specialusis simbolis. 
Jei specialus simbolis yra ir nemokamų sukimų simbolis, yra skiriami papildomi nemokami sukimai ir 
horizontalusis būgnas pasisuka per vieną poziciją, kad būtų nustatytas naujas specialus simbolis. 
Jei specialus simbolis yra vienas iš didelės vertės simbolių (Dievo simbolių), šis simbolis yra išryškinamas ir 
ant vieno iš obeliskų, rodomų abiejose būgno pusėse, jis išsiplės kiekvieną kartą, kai ant būgnų iškris bent 2 
tokie simboliai (nesukrauti – turi būti ant 2 arba 3 ar daugiau būgnų), kol pasibaigs tuometiniai nemokami 
sukimai. 
Pastaba. Nemokamų sukimų metu negalite keisti statymo dydžio. Nemokamų sukimų metu kitų nemokamų 
sukimų suaktyvinti negalima. 
 
Skarabėjo pakeitimas 
Atsitiktine tvarka įprasto sukimo pabaigoje, prieš išmokant bet kokius laimėjimus, skarabėjų būrys gali 
perskristi per būgnus ir prisitvirtinti prie atsitiktinių simbolių transformuodamas tuos simbolius į tokį patį 
simbolį. 
Pastaba. Už bet kokius pradinius laimingus derinius nėra išmokama; bus išmokama tik už laimingus derinius, 
sudarytus transformuojant simbolius. 
 

428. Lobių medis („Tree of Fortune“) 
 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį bent vienoje iš 243 būgnuose galimų laimėjimo eilių. 
Mažiausias statymas: 0,25 EUR 
Didžiausias statymas: 200 EUR 
 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 
Būgnų skaičius 5 
Eilių skaičius 3 
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Tipas Automatas 
Laimėjimo eilių skaičius 243 
Galimų statyti monetų skaičius 25 
Progresinis Ne 
Dvigubinimo funkcija Ne 
Laukiniai simboliai Taip 
Daugiklių simboliai Ne 
Išsisklaidę simboliai Taip 
Premijos lošimas Ne 
Nemokami sukimai Taip 
Momentinis laimėjimas Ne 
Grąža žaidėjui 96,52% 

Tipas 4000 monetų viena kryptimi įprastinių 
sukimų metu 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai bus 
grąžinti. 
 
Kaip žaisti 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už laimintį derinį kiekvienoje eilėje. Nemokamų sukimų laimėjimai 
pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), 
taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 
Pastaba. Sutampančių laimingų simbolių (laimėjimo eilių) skaičius apskaičiuojamas sudauginus visuose 
būgnuose esančių laimingų simbolių skaičius. Jei, pavyzdžiui, 1 būgne yra 1 laimingas simbolis, 2 būgne yra 1 
laimingas simbolis, o 3 būgne yra 2 laimingi simboliai, tada sutampančių laimingų simbolių kiekis yra 1 x 1 x 2 
= 2. Tokiu atveju laimima iš 3 būgnų. Išmokų lentelėje galite pamatyti sumą, kuri laimima, jei laimingas 
simbolis iškrenta 3 būgnuose. 
 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 
 

2. Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kiekvieno 
laimingo derinio atveju laimėta suma – tai gretimų laimingų simbolių skaičius, padaugintas iš išmokų lentelėje 
nurodytos sumos, atitinkančios būgnų skaičių. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
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Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 
 

1. Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

2. Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 

Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

3. Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kiekvieno 
laimingo derinio atveju laimėta suma – tai gretimų laimingų simbolių skaičius, padaugintas iš išmokų lentelėje 
nurodytos sumos, atitinkančios būgnų skaičių. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Specialieji simboliai ir funkcijos 
Laukinis simbolis 
Sudarant laimingus derinius, laukinis simbolis gali pakeisti bet kokius kitus simbolius, išskyrus 
išsisklaidžiusius simbolius. 
Pastaba. Laukiniai simboliai gali iškristi tik 2 ir 4 būgnuose. 
 
Išsisklaidęs simbolis 
Išmokos už išsisklaidžiusius simbolius skiriamos pagal išmokų lentelę, nepriklausomai nuo jų pozicijų 
būgnuose. 
3 arba daugiau išsisklaidžiusių simbolių iškritus bet kurioje būgnų vietoje irgi skiriama 15 nemokamų sukimų. 
Per nemokamus sukimus gauti laimėjimai irgi dauginami iš 3. 
Pastaba. Nemokamų sukimų metu gali būti suaktyvinti papildomi nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu 
statymo vertės keisti negalima. 
 
Būgno pakartotinio sukimo funkcija 
Kai įprastinis sukimas užbaigiamas, suteikiama galimybė vieną iš penkių būgnų sukti pakartotinai. Tai padaryti 
galite norimo būgno apačioje spustelėdami arba bakstelėdami SUKTI VĖL. 
Pakartotinio sukimo kaina, nurodoma eurais, rodoma po kiekvienu iš būgnų. Ji priklauso nuo laimėjimo, jei tas 
būgnas būtų sukamas iš naujo, tikimybės. 
Laimėjimai skiriami tik tada, kai į laimingus derinius įeina dar kartą pasuktame būgne iškritęs simbolis. Jei 
derinys pasukus būgną iš naujo išlieka toks pats, už jį prizas ir skiriamas. 
1 pavyzdys: pirmuose trijuose būgnuose yra simbolis 9. Trečiąjį būgną sukate iš naujo, ir jame vėl iškrenta 
simbolis 9. Skiriamas laimėjimas už šį derinį. 
2 pavyzdys: pirmuose trijuose būgnuose (ant kiekvieno iš jų) yra simbolis 9 ir simbolis 10 (tai reiškia, kad 
laimingi deriniai yra du: vienas iš simbolių „9“, o kitas – iš simbolių „10“). Ketvirtą būgną sukate iš naujo. 
Jame iškrenta simbolis 10 ir susidaro naujas laimingas derinys su simboliu 10, už kurį skiriamas prizas. Prizas 
už ankstesnį simbolių 9 derinį neskiriamas. 
3 pavyzdys: pirmuose keturiuose būgnuose yra po simbolį K ir už tai priklausytų keturių vienodų simbolių 
prizas. Iš naujo sukate penktąjį būgną ir dar vienas simbolis K neiškrenta. Tai reiškia, kad keturių vienodų 
simbolių prizas nebeskiriamas. 



	

	

	

1062	

Nemokamų sukimų metu ir per pirmąjį sukimą po pasibaigusių nemokamų sukimų ši funkcija netaikoma. Jei 
po įprastinio sukimo pakeičiate monetos vertę, ši funkcija nebegalima (kol būgnų nepasuksite dar kartą). 
 
Kiti žaidimo mygtukai 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 

98. informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 
99. informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas 

išmokas arba atitinkamus prizus 
laimėjimo eilės ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

 
Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe spustelėsite mygtuką 
nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų skydelis, kuriame galėsite valdyti 
garso stiprumą, įjungti arba išjungti padidinto greičio funkciją, peržiūrėti žaidimo istoriją 
arba išsamias žaidimo taisykles. 
Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią žaidimo pagrindinio 

ekrano vietą arba . 

 
Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano režimas; jei 
viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį mygtuką dar kartą arba 
paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

 
Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso stiprumo skydelis, 
kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį 
garso stiprumą. 
 
Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų skydelyje šalia 
parametro GARSAS esantį įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį IŠJ. (jei 
garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

 
Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai: 

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų 
skydelis, kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, 
kurioje rodoma: 
informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 
informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas 
išmokas arba atitinkamus prizus 
laimėjimo eilės ir pagrindinės žaidimo taisyklės 
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Bakstelėkite šį nuostatų ekrano mygtuką, kad atidarytumėte parinkčių ekraną. 

 
Parinkčių ekrane bakstelėjus šį mygtuką, galima keisti žaidimo garsą. 

 
(tik realaus laiko režimu) Bakstelėjus šį nuostatų ekrano mygtuką ir tada bakstelėjus 
ISTORIJA , galima naujame naršyklės lange peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų ekrane bakstelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas 
svetainės pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

TAISYKLĖS Bakstelėjus šį išmokų lentelės mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
429. Stiprintuvas („Booster“) 

 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Mažiausias statymas: 0,25 EUR 
Didžiausias statymas: 100 EUR 
 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 
Būgnų skaičius 5 
Eilių skaičius 3 
Laimėjimo eilių skaičius 25 (fiksuot.) 
Galimų statyti monetų skaičius 1 (fiksuot.) 
Progresinis Ne 
Dvigubinimo funkcija Ne 
Laukiniai simboliai Ne 
Daugiklių simboliai Ne 
Išsisklaidę simboliai Taip (premijos simbolis) 
Premijos lošimas Taip 
Nemokami sukimai Taip 
Momentinis laimėjimas Ne 
Grąža žaidėjui 97,40 % 

Tipas 
2000 monetų (įprasto žaidimo metu) 
6000 monetų (premijinio žaidimo 
metu) 

 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai bus 
grąžinti. 
 
Kaip žaisti 
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Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už laimintį derinį kiekvienoje eilėje. Nemokamų sukimų laimėjimai 
pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), 
taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 
 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Spustelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

2. Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas 
laimingas derinys, laimima suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Bakstelėkite , kad atidarytumėte nustatymų ekraną. 

2. Nustatymų ekrane bakstelėkite ir tada naudodami mygtukus + ir - pasirinkite monetos vertę. Bakstelėkite 

, kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma virš šiuo metu pasirinktos monetos vertės. 

3. Bakstelėkite mygtuką , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas 
laimingas derinys, laimima suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje (LAIMĖJIMAS). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Specialieji simboliai ir funkcijos 
Premija 
Trys, keturi arba penki premijos simboliai bet kurioje būgnų padėtyje suaktyvina premijos žaidimą, kurio metu 
galite laimėti šiuos laimėjimus: 

l 6000 monetų 
l 5 nemokamus sukimus su 5X laimėjimo daugikliu 
l 15 nemokamų sukimų 
l 10 nemokamų sukimų su 2X laimėjimo daugikliu 
l 100 nemokamų sukimų 
l 50 nemokamų sukimų su 2X laimėjimo daugikliu 
l 10 nemokamų sukimų su 3X laimėjimo daugikliu 
l Atsitiktinį laimėjimą, kuris gali būti: 
l 3–50 nemokamų sukimų su 1–5 daugikliu 
l 5–6000 monetų 

Pastaba. Premijos žaidimas negali būti suaktyvintas nemokamų sukimų metu. Nemokamų sukimų metu 
statymo keisti negalima. 
 



	

	

	

1065	

430. Laimingasis 3 („Lucky 3“) 
 
Žaidimo tikslas – gauti laimingą derinį, kuris turi iškristi aktyvioje per būgnus einančioje laimėjimo eilėje. 
Mažiausias statymas: 0,10 EUR 
Didžiausias statymas: 500 EUR 
 
Žaidimo specifikacijos: 
Tipas Automatas 
Būgnų skaičius 5 
Eilių skaičius 5 
Laimėjimo eilių skaičius 5 (pakeisti negalima) 
Galimų statyti monetų skaičius 1 (pakeisti negalima) 
Progresinis Ne 
Dvigubinimo funkcija Ne 
Laukiniai simboliai Ne 
Daugiklių simboliai Taip 
Išsisklaidę simboliai Ne 
Premijos lošimas Ne 
Nemokami sukimai Ne 
Momentinis laimėjimas Ne 
Grąža žaidėjui 97,23 % 
Tipas 500 monetų 5 eilėje 
 
Jei tam tikrą laikotarpį neatliekate jokių veiksmų, žaidimas atsijungia; seanso išsaugojimo funkcija žaidimo 
pažangą įsimena, kad kitąsyk prisijungę prie žaidimo galėtumėte tęsti nuo momento, ties kuriuo prieš tai 
užbaigėte. 
Jei susiduriama su techniniais nesklandumais, dėl kurių ryšys su žaidimo serveriu nutrūksta, jūsų žaistas 
žaidimas automatiškai išsaugomas, tada vėl įkeliamas, kai ryšį su serveriu užmezgate iš naujo. Jei ryšys su 
žaidimo serveriu nutrūksta, pirmąsias 30 sekundžių po to prisijungti neleidžiama. 
Pastaba. Jei įvyksta gedimas, visi laimėjimai ir žaidimai anuliuojami; bet kokie jau esantys lošime statymai bus 
grąžinti. 
 
Kaip žaisti 
Laimingi deriniai eilėse visada sudaromi iš kairės į dešinę. Jei laimėjimų yra keliose eilėse, jie sudedami. 
Išmokamas tik didžiausias laimėjimas už laimintį derinį kiekvienoje eilėje. Nemokamų sukimų laimėjimai 
pridedami prie bendro laimėjimo. 
Informacijos juostoje (-ose) rodomas tuometinis STATYMAS, LIKUTIS ir tuometinis LAIMĖJIMAS (eurais), 
taip pat ir tuometinis KREDITAS (monetomis). 
 
Stalinio kompiuterio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Spustelėkite monetos vertės pasirinkimo mygtuką , tada sąraše pasirinkite monetos vertę. 
Pastaba. Visas statymas (monetomis) rodomas laukelyje VISAS STATYMAS. 

2. Spustelėkite , kad atliktumėte statymą ir vieną kartą pasuktumėte būgnus. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma laukelyje LAIMĖJIMAI. Kai gaunamas 
laimingas derinys, parodoma laimėta suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį, 
padauginta iš eilės daugiklio. 
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Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Mobiliojo įrenginio versija 
Norėdami žaisti, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Bakstelėkite , kad būtų parodytas monetos vertės pasirinkimo skydelis, tada braukite aukštyn arba žemyn, 

kad pasirinktumėte monetos vertę. Bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į pagrindinį ekraną. 
Pastaba. Viso statymo suma eurais rodoma informacijos juostoje („Statymas“). 

2. Bakstelėkite mygtuką Sukti , kad pasuktumėte būgnus vieną kartą. 
Visa pagal išmokų lentelę laimėta suma (monetomis) rodoma iškylančiajame lange Laimėjimas. Kai gaunamas 
laimingas derinys, parodoma laimėta suma – tai išmokų lentelėje nurodyta išmoka už tą laimingą derinį, 
padauginta iš eilės daugiklio. 
Visa laimėta suma eurais rodoma informacijos juostoje („Laimėjimas“). Tai – visa laimėta suma monetomis, 
padauginta iš monetos vertės. 
 
Specialieji simboliai ir funkcijos 

Laimėjimų eilių daugikliai 
Kiekvienas laimėjimas, gautas vienoje iš penkių eilių, dauginamas iš greta tos eilės rodomo daugiklio. 
Kai penktoje eilėje iškrenta penki citrinos simboliai, laimėjimas dauginamas iš 20 – skiriamas 500 monetų 
prizinis fondas. 
 
Kiti žaidimo mygtukai 
Stalinio kompiuterio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Spustelėkite, kad būtų atidaryta išmokų lentelė, kurioje rodoma: 
informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 
informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas 
išmokas arba atitinkamus prizus 
laimėjimo eilės ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
(Rodomas tik besisukant būgnams) spustelėjus šį mygtuką būgnai sustabdomi greičiau. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) spustelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos 
praleidžiamos. 

NUSTATYMŲ 
SKYDELIS 

Jei žaidimo pagrindinio ekrano dešiniajame viršutiniame kampe spustelėsite mygtuką 
nustatymai (sąrašo simbolį), bus atidarytas nustatymų skydelis, kuriame galėsite 
valdyti garso stiprumą, įjungti arba išjungti padidinto greičio funkciją, peržiūrėti 
žaidimo istoriją arba išsamias žaidimo taisykles. 
Pastaba. Jei nustatymų skydelį norite uždaryti, spustelėkite bet kurią žaidimo 

pagrindinio ekrano vietą arba . 
VISAS 
EKRANAS 

Jei nustatymų skydelyje spustelėsite šį mygtuką, bus įjungtas viso ekrano režimas; jei 
viso ekrano režimą pageidaujate išjungti, spustelėkite šį mygtuką dar kartą arba 
paspauskite klaviatūros klavišą ESC. 

GARSAS Nustatymų skydelyje spustelėjus šį mygtuką atidaromas garsų ir garso stiprumo 
skydelis, kuriame atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos 
ir bendrąjį garso stiprumą. 
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Pastaba. Jei visus žaidimo garsus norite greitai nutildyti, nustatymų skydelyje šalia 
parametro GARSAS esantį įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į padėtį IŠJ. (jei 
garsus norite įjungti, nustatykite į ĮJ.). 

ISTORIJA Paspaudus šį nustatymų skydelio mygtuką galima peržiūrėti sužaistų žaidimų istoriją. 
TAISYKLĖS Spustelėjus šį nustatymų skydelio mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, 

kuriame rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 
 
Mobiliojo įrenginio versija 
Yra tokie mygtukai:  

 
Pagrindiniame ekrane bakstelėkite nustatymų mygtuką ir bus atidarytas nustatymų skydelis, 
kuriame galėsite peržiūrėti galimas parinktis. 

 
 Nustatymų skydelyje bakstelėjus informacijos mygtuką atidaroma išmokų lentelė, kurioje 
rodoma: 
informacija apie išmokas (monetomis) už laimingus derinius 
informacija apie specialias funkcijas arba specialiuosius simbolius ir jų suteikiamas išmokas arba 
atitinkamus prizus 
laimėjimo eilės ir pagrindinės žaidimo taisyklės 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus nustatymų mygtuką atidaromas NUSTATYMŲ langas, kuriame 
atitinkamais slankikliais galima pakeisti laimėjimo, efektų, muzikos ir bendrąjį garso stiprumą. 

 
Jei nustatymų skydelyje bakstelėsite didelio greičio mygtuką, bus įjungta didelio greičio funkcija – 
žaidimas paspartinamas (sukimo trukmė sutrumpinama iki minimumo). 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus garso mygtuką galima keisti žaidimo garsą. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus laikrodžio mygtuką galima peržiūrėti žaidimų istoriją. 

 
Nustatymų skydelyje bakstelėjus taisyklių mygtuką atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame 
rodomos išsamios žaidimo taisyklės. 

 
Pagrindiniame ekrane spustelėjus pradžios mygtuką žaidimas uždaromas ir atveriamas svetainės 
pradžios tinklalapis (tame pačiame naršyklės lange). 

 
Bakstelėjus šį mygtuką nustatymų skydelyje, NUSTATYMŲ lange arba išmokų lentelėje, grįžtama 
į žaidimo pagrindinį ekraną. 

 
(Rodomas laimėjimų animacijų metu) bakstelėjus šį mygtuką laimėjimo animacijos praleidžiamos. 
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III. ATSKIROS NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ B KATEGORIJOS AUTOMATAIS TAISYKLĖS 
 

1. Europietiška ruletė („European roulette“) 
 
� Europietiška ruletė („European roulette“) - lošimas, kurio tikslas – atspėti, kurioje vietoje sustos 

kamuoliukas, riedantis ant besisukančio rato (ruletės). Rate yra 37 skyreliai, sunumeruoti nuo 0 iki 36 
imtinai. Kiekvienam skaičiui priskiriama raudona arba juoda spalva, išskyrus 0, kuris pažymėtas žalia 
spalva. 

� Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių vertė nurodyta ant kiekvieno iš jų. Minimali statymo suma – 
0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų). 

� Lošėjas atlieka statymus spustelėdamas ant pagrindinės ar/ ir papildomos lentelės pasirinktoje (-ose) 
vietoje (-ose). 

� Statymų lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, bei šansai (kolonos, tuzinai, raudona ir juoda, 
lyginis ir nelyginis, maži skaičiai (1-18) ir dideli skaičiai (19-36). 

� Lošėjas gali pasirinkti statyti ant vieno ar kelių skaičių, spalvos, lyginių arba nelyginių skaičių, ar ant 
skaičių grupių: 

ú Vienas skaičius („Straight up“) – statoma tiesiai ant vieno iš skaičių; 
ú Skaičių pora („Split“) – statoma ant linijos tarp dviejų bet kurių skaičių; 
ú Trys skaičiai („Street“) – statoma ant trijų skaičių, esančių viename lentelės vertikaliame 

stulpelyje; 
ú Trijulė („Trio“) – statoma ant susikertančios linijos tarp 0, 1 ir 2 arba 0, 2 ir 3; 
ú Kampas („Corner“) – statoma toje vietoje, kurioje susikerta 4 skaičiai; 
ú Keturi skaičiai („Four bet“) – statoma ant linijos, apimančios skaičius 0, 1, 2 ir 3; 
ú Šeši skaičiai („Six line“) – statoma ant horizontalios linijos pabaigos tarp dviejų gretimų 

stulpelių; 
ú Kolona („Column“) – statoma ant lentelės krašte esančio laukelio, žyminčio vieną iš trijų 

horizontalių lentelės eilių (12 skaičių). Tokiu atveju, statymas atliekamas ant visų 12 skaičių 
esančių vienoje eilutėje, išskyrus 0. 

ú Tuzinas („Dozen“) – statoma ant vieno iš trijų laukelių, pažymėtų „1st 12“, „2nd 12“ ir „3rd 
12“, kurie atitinkamai apima dvylika skaičių. 

ú Maži/ dideli skaičiai („1-18“ ir „19-36“) – statoma ant laukelio, pažymėto skaičiais „1-
18“ arba „19-36“, kurių kiekvienas atitinkamai apima 18 skaičių. 

ú Raudona/ juoda („Red/Black“) – statoma ant laukelio, pažymėto raudona arba juoda spalva. 
Šis statymas apima visus skaičius, kurie atitinkamai yra raudonos arba juodos spalvos. 

ú Lyginis/ nelyginis („Even/Odd“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Even“, apimančio visus 
lyginius skaičius arba ant laukelio, pažymėto „Odd“, apimančio visus nelyginius skaičius. 

w Laimėjimas nustatomas pagal lošėjo atlikto statymo sumą ir nustatytą laimėjimo santykį: 
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2. Skambantys varpeliai („Jingle Bells“) 
 
Skambantys varpeliai („Jingle Bells“) - 3 būgnų, 27 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
w Visi laimėjimai yra išmokami už 3 vienodus simbolius, išsuktus vienoje iš 27 lošimo linijų. 
w Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 0,50 EUR 

(penkiasdešimt euro centų). 
w Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) nuo 0,10 EUR iki 0,50 EUR 

ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
w Laimėjimo suma priklauso nuo statymo sumos („Bet”). Laimintys deriniai ir laimėjimas, kai statymo 

suma 0,50 EUR: 
 

 
 

3. Juodoji mumija („Black Mummy“) 
 

Juodoji mumija („Black Mummy“) - 5 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
w Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 
w Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 0,50 EUR 

(penkiasdešimt euro centų). 
w Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą nuo 0,10 iki 0,50 EUR („Total bet“) 

ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
w Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
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Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi 
paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomo lošimo metu atsiranda lentelė su 5 būgnais ir 
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žvaigždutėmis juose (viena žvaigždutė yra auksinė, jos pozicija parenkama atsitiktiniu būdu). Lošėjas turi 
spėti, kokios – raudonos ar juodos - spalvos žvaigždutė išsisuks. Lošėjui teisingai atspėjus žvaigždutės 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų). Lošėjas, 
laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą 
tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus žvaigždutės spalvą, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. 
Atspėjus žvaigždučių spalvas ir pasiekus auksinę žvaigždutę, lošėjas gali pasirinkti ar nori spėti dar kartą, 
ar atsiimti surinktą laimėjimą. Lošėjui neatspėjus žvaigždutės spalvos, jis praranda laimėjimą, gautą už 
paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 

 
4. 7 veidrodžiai („7 Mirrors“) 

 
7 veidrodžiai („7 Mirrors“) - 5 būgnų, 9 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
w Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę, išskyrus simbolį 

„Scatter žvaigždė“, už kurį laimėjimai išmokami bet kuria eilės tvarka. 
w Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 0,50 EUR 

(penkiasdešimt euro centų). 
w Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) nuo 0,10 EUR iki 0,50 EUR 

ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
w Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai: 
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Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka 3 arba daugiau simbolių 
„Scatter žvaigždė“. Lošėjas turi rinktis atsiradusius simbolius, slepiančius skirtingo dydžio laimėjimus. 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi 
paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos 
spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios 
spalvos korta iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 
simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 
laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis 
šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. 
Lošėjui neatspėjus kortos spalvos, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) 
simbolių derinį (-ius). 
 

5. Ugnis ir karštis („Fire ‘n’ Hot“) 
 
Ugnis ir karštis („Fire ‘n’ Hot“) - 5 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
w Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 
w Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 0,50 EUR 

(penkiasdešimt euro centų). 
w Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) nuo 0,10 EUR iki 0,50 EUR 

ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
w Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
 

 
 
Laimintys deriniai: 
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Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka 3 arba daugiau simbolių 
„Scatter žvaigždė“. Lošėjas turi rinktis vieną iš atsiradusių simbolių, slepiančių kitus lošimo simbolius. 
Parinktu simboliu bus pakeisti prieš tai išsukti „Scatter žvaigždė“ simboliai ir išmokamas laimėjimas už 
naujai sudarytus simbolių derinius. 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi 
paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomo lošimo metu atsiranda lentelė su 5 būgnais ir 
žvaigždutėmis juose (viena žvaigždutė yra auksinė, jos pozicija parenkama atsitiktiniu būdu). Lošėjas turi 
spėti, kokios – raudonos ar juodos - spalvos žvaigždutė išsisuks. Lošėjui teisingai atspėjus žvaigždutės 
spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų). Lošėjas, 
laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą 
tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus žvaigždutės spalvą, 
suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi lošimai. 
Atspėjus žvaigždučių spalvas ir pasiekus auksinę žvaigždutę, lošėjas gali pasirinkti ar nori spėti dar kartą, 
ar atsiimti surinktą laimėjimą. Lošėjui neatspėjus žvaigždutės spalvos, jis praranda laimėjimą, gautą už 
paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius). 
 

6. 243 Krištoliniai vaisiai („243 Crystal Fruits“) 
 
243 krištoliniai vaisiai („Crystal Fruits“) - 5 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 
w Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę. 
w Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 0,50 EUR 

(penkiasdešimt euro centų). 
w Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) nuo 0,10 EUR iki 0,50 EUR 

ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“). 
w Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“): 
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Laimintys deriniai: 
 

 
 

Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai 2, 3 ar 4 lošimo būgnuose išsisuka simbolis „Wild 
243“, sudarantis laimingą derinį. Lošimas pavirsta į 243 variantų lošimą ir simboliai, sudarę laimingus 
derinius išnyksta, o į jų vietas sukrinta simboliai, buvę virš jų. Jei vėl susidaro laimingas derinys, 
laimėjimas dauginamas iš 2. Laimingą derinį sudarę simboliai vėl išnyksta, o į jų vietas sukrinta simboliai 
buvę virš jų. Jei vėl susidaro laimingas derinys, laimėjimas dauginamas iš 3 ir taip vyksta tol, kol 
laimingas derinys nebesusidaro. Maksimalus laimėjimų daugiklis yra 5. 
Papildomas lošimas. Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti 
papildomą lošimą („Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) 
arba šį laimėjimą padidinti du kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi 
paspausti ant atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomame lošime lošėjas turi pasirinkti vieną iš kortos 
spalvų, spaudžiant mygtuką „RAUDONA / JUODA“ („RED/ BLACK“) lošėjas bando atspėti kokios 
spalvos korta iškris. Lošėjui teisingai atspėjus kortos spalvą, jo laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) 
simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų). Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti 
laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis 
šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus kortos spalvą, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. 
Lošėjui neatspėjus kortos spalvos, jis praranda laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) 
simbolių derinį (-ius). 
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UAB „Unigames“ 
nuotolinio lošimo reglamento Priedas Nr. 2 

 
UAB „UNIGAMES“ NUOTOLINIŲ LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO REGLAMENTO PRIEDAS NR. 2 

 
NUOTOLINIO LOŠIMO LAŽYBŲ TAISYKLĖS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Bendrovė organizuoja nuotolinio lošimo lažybas vadovaudamasi ALĮ bei Reglamentu. 
2. Žemiau pateikiamos sąvokos, susijusios su nuotolinio lošimo lažybų (toliau – lažybų) organizavimu ir 

sąvokos, kurių nėra ALĮ. 
3. Laimėtojas - Lošėjas, dalyvavęs lažybose laikantis šio Reglamento nuostatų ir teisingai atspėjęs lažybų 

įvykio (-ių) baigtį (-is ). 
4. Laimėjimas - laimėtojui išmokama pinigų suma, apskaičiuojama šiame Reglamente bei šiose Nuotolinio 

lošimo lažybų taisyklėse nustatyta tvarka. 
5. Lažybų įvykis - lažybų pasiūloje pateikiama situacija ar bet koks įvykis (-iai), kurio (-ių) baigtį lažybų 

organizatorius siūlo spėti. 
6. Įvykęs lažybų įvykis – lažybų pasiūloje skelbtas lažybų įvykis, kuris realiai įvyko ir kuriame realiai 

dalyvavo lažybų pasiūloje lažybų įvykio dalyviais nurodyti subjektai ar vienetai. 
7. Lažybų koeficientas – Bendrovės nustatytas skaičius, kurį nuotolinio lošimo lažybų taisyklėse nustatyta 

tvarka padauginus iš lošėjo statomos sumos gaunamas laimėjimas. 
8. Lažybų pasiūla - Bendrovės interneto svetainėje siūlomų lažybų baigčių su joms priskirtais koeficientais 

sąrašas ir kita svarbi informacija, susijusi su Bendrovės interneto svetainėje organizuojamais nuotoliniais 
lošimais. 

9. Lažybų įvykio dalyvis - tai vienetas, kuris tiesiogiai dalyvauja lažybų pasiūloje nurodytame lažybų 
įvykyje. 

10. Lažybų įvykio baigtis - lažybų pasiūloje nurodytas galutinis lažybų įvykio arba šiame Reglamente 
nurodytais atvejais - jo dalies įvykimo rezultatas, atšaukimo, arba atidėjimo faktas. 

11. Statymo suma - pinigų suma, kurią Lošėjas įmoka, dalyvaudamas lažybose. 
12. Statymas - lošėjo veiksmai, kuriais Lošėjas pasirenka lažybų įvykius, lažybų įvykių baigtis ir statymo 

sumą. 
13. Statymo atlikimas - lošėjo veiksmai, kuriais šiose nuotolinio lošimo lažybų taisyklėse nustatyta tvarka 

lošėjas atlieka statymą. 
14. Lažybų kortelė – skaitmeninis dokumentas, patvirtinantis lošėjo dalyvavimą nuotolinio lošimo lažybose. 
 
 

II SKYRIUS 

PAGRINDINĖS NUOTOLINIO LOŠIMO LAŽYBŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS 

 
15. Bendrovė sudaro sąlygas Bendrovės interneto svetainėje nuotolinių lošimų programinės įrangos dėka 

nuotoliniu būdu dalyvauti nuotolinio lošimo lažybose. 
16. Norėdamas atlikti Statymą nuotolinio lošimo lažybose lošėjas Bendrovės interneto svetainėje turi 

pasirinkti įvykį (įvykius) už kurį ketina statyti, norimą pastatyti Statymo sumą ir patvirtinti Statymą. 
Statymai Bendrovės organizuojamose nuotolinio lošimo lažybose yra priimami pasirinktą Statymo sumą 
nuskaitant nuo Lošėjo lošimų sąskaitos. Tuo atveju, jei pasirinkus Statymo sumą Lošėjo lošimų 
sąskaitoje neužtenka pinigų atlikti Statymui, toks Statymas nėra priimamas. 

17. Nuotolinio lošimo lažybų laimėjimai (nepaisant laimėjimo dydžio) yra nedelsiant pervedami į Lošėjo 
lošimų sąskaitą. 
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18. Pinigų suma, kuri gali būti įskaityta kaip Lošėjo statymas, negali būti didesnė, negu pinigų suma, esanti 
Lošėjo lošimų sąskaitoje. 

                                                       
III SKYRIUS 

LAŽYBŲ KORTELĖS   
 

19. Lošėjui atlikus statymą, o Bendrovei – priėmus Statymą, lošėjui paskyroje yra pateikiama Lažybų kortelė, 
o spausdintos Lažybų kortelės nėra išduodamos. Lažybų kortelės yra pateikiamos lošėjui iš karto po to, 
kai įvyko Statymo priėmimas. 

 
IV SKYRIUS 

STATYMŲ PRIĖMIMAS 
 

20. Informaciją apie atliekamo Statymo sumą, taip pat pasirenkamą Lažybų įvykį, Lažybų įvykio koeficientą, 
taip pat laimėjimo informaciją, kuri yra susijusi su Statymo atlikimu ir / ar Statoma suma, lošėjas privalo 
patikrinti prieš atlikdamas Statymą. Po to kai įvyko Statymo priėmimas statymo atšaukimas nėra galimas. 

 
V SKYRIUS 

NUOTOLINIO LOŠIMO LAŽYBŲ ANULIAVIMAS 
 

21. Šiame Reglamento skyriuje numatytais atvejais lažybos gali būti anuliuotos. Anuliavus lažybas lažybų 
koeficientas prilyginamas „1“ ir lošėjui grąžinama pastatyta suma. 

22. Jeigu bendrovė suklydo sudarydama lažybas su lošėju ir šią klaidą Bendrovė nustatė iki ar po lažybų 
įvykio pradžios, tai lažybos yra anuliuojamos. Bendrovės suklydimu, įskaitant bet neapsiribojant, yra 
laikomi šie atvejai: 

22.1. kuomet yra nustatomas akivaizdžiai klaidingas lažybų koeficientas; 
22.2. kuomet lažybų koeficiente yra praleistas kablelis; 
22.3. jeigu nuotolinių lažybų pasiūloje įsivelia gramatinė, stiliaus ar panašaus pobūžio klaida; 
22.4. baigties koeficientas iš esmės skiriasi nuo tos pačios baigties koeficientų kitų lažybų bendrovių 

pasiūloje, įskaitant, bet neapsiribojant tuos, kuriuos siūlo UAB „TopSport“, UAB „Lošimų 
strateginė grupė“, UAB „Tete-a-tete“ kazino statymo priėmimo metu. 

23. Apie lažybų anuliavimą bei jo priežastis Bendrovė per 5 darbo dienas paskelbia viešai savo lošimų 
interneto svetainėje. Jei lošėjas nesutinka su lažybų anuliavimu šiuo pagrindu, jis privalo per 10 
kalendorinių dienų nuo lažybų anuliavimo dienos raštu pateikti Bendrovei pretenziją dėl tokio lažybų 
anuliavimo. Bendrovė, gavusi lošėjo pretenziją, per 14 kalendorinių dienų privalo arba išmokėti lošėjui 
laimėjimą arba atsisakyti tenkinti lošėjo pretenziją pateikdama lošėjui išsamų motyvuotą rašytinį 
paaiškinimą, pagrįstą dokumentais. Jei lošėjas nesutinka su paaiškinime išdėstytais motyvais, lošėjas turi 
teisę kreiptis į Lošimų priežiūros tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba teismą dėl 
kilusio ginčo sprendimo. 

24. Lažybos anuliuojamos, jei lošėjas atliko statymą ar jo statymą Bendrovė priėmė po lažybų įvykio 
pradžios. Visais atvejais nuotolinio lošimo lažybos anuliuojamos, jei lošėjas atliko statymą ar jo statymą 
Bendrovė priėmė po lažybų įvykio pabaigos. 

 
VI SKYRIUS 

Lažybos dėl SUPERLOTO 5 iš 36 ir SUPERLOTO 7 iš 42 loterijų 
 

25. Lažybos dėl UAB „TV žaidimai“ organizuojamų žaidimų: 
25.1. UAB „TV žaidimai“ organizuoja žaidimus, gyvai transliuojamus Bendrovės interneto svetainėje. 
Organizatorių interneto svetainė www.betgames.tv gali būti naudojama norint peržiūrėti žaidimų rezultatus 
ir naujausias žaidimų taisykles. 
25.2. Žaidimų transliacijos metu dingus garsui ar žaidimo vedėjai suklydus paskelbiant rezultatus, 
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žaidimų rezultatai fiksuojami remiantis vaizdo transliacija. 
25.3. Jei dėl techninių kliūčių lošėjas negalėjo pamatyti vaizdo (sutriko interneto ryšys, dingo elektra 
ar pan.), tačiau žaidimo vaizdo įrašas yra archyve, atlikti statymai lieka galioti. 
25.4. Nuotolinio lošimo lažybos yra anuliuojamos ir statymo suma yra sugrąžinama lošėjui dėl šių 
techninių nesklandumų: interneto ryšio sutrikimų ar kitų studijoje techninių problemų, dėl kurių nebuvo 
galima išsaugoti žaidimo vaizdo įrašo arba dėl žaidimo vedėjos klaidų (neparuoštos žaidimo įrangos, 
įrangai nukritus ant žemės ar atsidūrus vaizdo kameromis nefiksuojamose vietose). 

 
VII SKYRIUS 

STATOMŲ SUMŲ ĮMOKĖJIMAS IR LAIMĖJIMŲ IŠMOKĖJIMAS 
 

26. Lošėjo laimimą sumą sudaro lošėjo Statoma suma padauginta iš Lažybų kortelėje nurodyto Lažybų 
koeficiento, gautą reikšmę suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio. Šiuo atveju jeigu trečiasis po 
kablelio esantis skaitmuo yra 5 (penki) ir daugiau, tai apvalinama didinant antrąjį skaitmenį, esantį po 
kablelio, jei mažiau – antrasis skaitmuo nėra keičiamas. 

27. Minimali statymo suma – 0,50 eur. 
28. Maksimali statymo suma – 300 eur. 
29. Maksimali laimėjimo suma – 1000 eur. 
30. Lošėjas turi teisę gauti laimėjimą tuo atveju, jei Statymo atlikimo metu teisingai atspėjo Lažybų įvykių 

baigtį (baigtis). 
 


