UAB „Tete-a-tete“ kazino“
nuotolinio lošimo reglamento Priedo Nr. 3
Priedas Nr. 2

1. Žaidimas „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 nuo
tam tikro simbolių derinio.
Žaidime nustatytos 9 laimėjimų eilutės. Jūs pasirenkate norimą statymo sumą. Norėdami įsukti būgnus,
naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. 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 Lošimo Režimą.
Kaip žaisti?
Norėdami žaisti žaidimą:
1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus
didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo
sumą.
2. Pasirinkę statymą, paspauskite būgnams įsukti skirtą „Sukimo“ mygtuką. Jeigu sustoję būgnai rodo
laimėjimo derinį, laimite pagal laimėjimo išmokos lentelę.
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 pasižiūrėtumėte į laimėjimo išmokas ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų
laimėjimai sumuojami ir visa laimėta 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 yra rodoma „Kreditų lentelėje“.
Laimėjimo eilutės
Žaidime yra nustatytos 9 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija pavaizduota toliau esančiame paveikslėlyje:
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Laimėjimo derinys
Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai duotoje laimėjimo eilutėje turi pasirodyti iš eilės. Visi
laimėjimai išmokami tuomet, kai simboliai pasirodo iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ simbolius, kurie gali
pasirodyti ir laimėjimai išmokami 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.
Toliau pateikiami laimėjimo deriniai.
Simbolis „Scatter“
Žvaigždės simbolis yra „Scatter“ simbolis, kuris įjungia Papildomą žaidimą, jeigu bet 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 laimėjimą. Galimų pasirinkti veidrodžių kiekis priklauso nuo
„Scatter“ simbolių, kurie įjungia Papildomą žaidimą, kiekio. Pasirinkus veidrodį gautas papildomas laimėjimas
automatiškai pridedamas prie kreditų sąskaitos.
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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 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.
Laimėjimų derinių lentelė:
Simbolis

3x
77 x Statymas

4x
177 x Statymas

5x
777 x Statymas

17 x Statymas

77 x Statymas

177 x Statymas

7 x Statymas

17 x Statymas

77 x Statymas

5 x Statymas

10 x Statymas

50 x Statymas

5 x Statymas

10 x Statymas

40 x Statymas

5 x Statymas

10 x Statymas

30 x Statymas

2 x Statymas

5 x Statymas

20 x Statymas
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Simbolis

3x
2 x Statymas

4x
5 x Statymas

5x
10 x Statymas

2 x Statymas

5 x Statymas

10 x Statymas

2 x Statymas

5 x Statymas

10 x Statymas

Papildomas žaidimas

Papildomas žaidimas

Papildomas žaidimas

2. Žaidimas „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 statymo sumą. Norėdami įsukti būgnus,
naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką.. 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 statymo sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ir „+“. Pasirinkus
didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo
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 ant žaidimo ekrane esančio „Laimėjimo išmokos“
mygtuko, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo išmokėjimus ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes,
jūsų laimėjimai sumuojami ir visa laimėta 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 yra rodoma „Kreditų lentelėje“.
Laimėjimo eilutės
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Žaidime nustatytos 5 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje:
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Laimėjimo derinys
Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai duotojoje 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 bet kurį kitą simbolį, kad galima būtų 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 tos laimėjimo eilutės laimėjimui taikomas papildomas
dauginamasis priklausomai nuo to, 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, bet galite pasirinkti, ar norite vėl lošti iš esamo laimėjimo, ar jį susirinkti. Šiam lošimui taikomos tos
pačios aukščiau aprašytos taisyklės.
Simbolis

5x
100 x Statymas

-

4x
-

3x

50 x Statymas

20 x Statymas

10 x Statymas

40 x Statymas

12 x Statymas

6 x Statymas

30 x Statymas

8 x Statymas

4 x Statymas

20 x Statymas

6 x Statymas

3 x Statymas
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6 x Statymas

3 x Statymas

1 x Statymas

5 x Statymas

3 x Statymas

1 x Statymas

4 x Statymas

2 x Statymas

1 x Statymas

3 x Statymas

2 x Statymas

1 x Statymas

3. Žaidimas „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“
mygtuką. 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. Nemokamuose sukimuose 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 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 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 ant žaidimo ekrane esančio „Laimėjimo išmokos“
mygtuko, kad pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir laimėjimo derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo
eilutes, jūsų laimėjimai sumuojami ir visa laimėta 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“.
Laimėjimo eilutės
Šiame žaidime galite aktyvuoti daugiausia 9 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija pavaizduota toliau esančiame
paveikslėlyje. Taip pat paveikslėlį galite pasižiūrėti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo išmokos“
mygtuką.
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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 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.
Toliau pateikiami laimėjimo deriniai:
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 nemokamuose sukimuose pasirodo trys skrynios simboliai, Jums
suteikiama daugiau nemokamų sukimų. Yra 10 nemokamų sukimų. Nemokamuose sukimuose trys skrynios
taip pat yra „Wild“ simboliai, kurie gali turėti bet kurio kito simbolio, išskyrus Juodabarzdžio, vertę, kad
laimėjimo derinys būtų baigtas.
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
nemokamuose sukimuose 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 lošimą, 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.
Simboliai

5x

4x

3x
Papildomo
sukimai

2x

5000 x
Statymas

1000 x
Statymas

100 x
Statymas

10 x
Statymas

1000 x
Statymas

250 x
Statymas

50 x Statymas

5x
Statymas

500 x
Statymas

100 x
Statymas

25 x Statymas

5x
Statymas
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250 x
Statymas

75 x
Statymas

15 x Statymas

5x
Statymas

150 x
Statymas

40 x
Statymas

10 x Statymas

-

150 x
Statymas

40 x
Statymas

10 x Statymas

-

150 x
Statymas

40 x
Statymas

10 x Statymas

-

100 x
Statymas

20 x
Statymas

5 x Statymas

-

100 x
Statymas

20 x
Statymas

5 x Statymas

-

4. Žaidimas „Kerų knyga“

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“ mygtuką. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis,
pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma bei pasirenkamos yra ne daugiau kaip 9 eilutės.
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Kerų knyga“ pagyvina simbolis „Wild“ ir ypatingas besiplečiantis simbolis.
Simbolis „Wild“ suteiks nemokamus sukimus, jeigu trys ar daugiau išsibarsčiusių „Wild“ simbolių atsiras
būgnuose. Ypatingas stebuklingas besiplečiantis simbolis atsiranda tik nemokamuose sukimuose. Jeigu norite
padvigubinti savo laimėjimą, galite rinktis lošti iš 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. 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.
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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, kai paspausite „Didžiausio statymo“
mygtuką.
5. Jeigu nesate įsitikinęs dėl savo laimėjimo, paspauskite žaidimo ekrane esantį „Laimėjimo išmokos“
mygtuką, jeigu norite pasižiūrėti į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų
laimėjimai sumuojami ir visa laimėta 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 yra rodoma „Kreditų lentelėje“.
Laimėjimų eilutės
Šiame žaidime galite aktyvuoti daugiausia 9 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame
paveikslėlyje. Taip pat paveikslėlį galite pasižiūrėti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo išmokos“
mygtuką.
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Laimėjimo derinys
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Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai duotojoje 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 per vieną sukimą.
Simbolis „Wild“
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 nemokamuose sukimuose tampa ypatingu besiplečiančiu simboliu. Pradžioje,
laimėjimai už ypatingą besiplečiantį simbolį bus išmokami kaip ir už aktyviose eilutėse įprastus 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 įsiskaitys ir visų
aktyvių eilučių ne greta esantys simboliai. Nemokamuose sukimuose „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 aktyvavusiame sukime. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos
sumuojant visus Jūsų nemokamuose sukimuose gautus laimėjimus. Nemokamuose sukimuose 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.
Simboliai

5x
200 x Bendras
Statymas + Papildomi
sukimai

4x
20 x Bendras
Statymas + Papildomi
sukimai

3x
2 x Bendras Statymas
+ Papildomi sukimai

2x
-
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5000 x Statymas

1000 x Statymas

100 x Statymas

10 x
Statymas

2000 x Statymas

500 x Statymas

50 x Statymas

5x
Statymas

750 x Statymas

100 x Statymas

25 x Statymas

5x
Statymas

750 x Statymas

100 x Statymas

25 x Statymas

5x
Statymas

150 x Statymas

50 x Statymas

5 x Statymas

-

150 x Statymas

50 x Statymas

5 x Statymas

-

100 x Statymas

25 x Statymas

5 x Statymas

-

100 x Statymas

25 x Statymas

5 x Statymas

-

100 x Statymas

25 x Statymas

5 x Statymas

-

5. Žaidimas „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.
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“ mygtuką. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašomas dabartinis eilučių skaičius, statymo
pasirinkimas ir pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma bei pasirenkamos ne daugiau kaip 25 eilutės.
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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 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 25 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 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 pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų
laimėjimai sumuojami ir visa laimėta 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 jūsų bendros
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 eilutės
Šiame žaidime galite aktyvuoti daugiausia 25 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame
paveikslėlyje. Taip pat paveikslėlį galite pasižiūrėti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo išmokos“
mygtuką.
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Laimėjimo derinys
Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai duotojoje 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 „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 per vieną sukimą.
„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
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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.
Nemokamuose sukimuose yra tas pats eilutės statymas ir vertės, kurios buvo naudojamos šią nemokamų
sukimų funkciją aktyvavusiame sukime. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos sumuojant visus Jūsų
nemokamuose sukimuose 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 „Lošimas“, 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 dabartinį laimėjimą.
Simboliai

5x
7000 x Statymas

4x
700 x Statymas

3x
100 x Statymas

2x
3 x Statymas

800 x Statymas

100 x Statymas

12 x Statymas

-

800 x Statymas

100 x Statymas

12 x Statymas

-

800 x Statymas

100 x Statymas

12 x Statymas

-

200 x Statymas

60 x Statymas

10 x Statymas

-

100 x Statymas

50 x Statymas

9 x Statymas

-

80 x Statymas

25 x Statymas

8 x Statymas

-

12
60 x Statymas

15 x Statymas

5 x Statymas

-

50 x Statymas

15 x Statymas

5 x Statymas

-

40 x Statymas

12 x Statymas

4 x Statymas

-

30 x Statymas

10 x Statymas

3 x Statymas

-

100 x Bendras
Statymas + Papildomi
sukimai

20 x Bendras
Statymas + Papildomi
sukimai

3 x Bendras Statymas
+ Papildomi sukimai

2 x Bendras
Statymas

6. Žaidimas „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“ mygtuką. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis,
pastatoma didžiausia leistina žaidimo suma bei pasirenkamaa ne daugiau kaip 40 eilučių.
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Don Žuano pipiras“ pagyvina „Wild“ ir „Scatter“ simboliai, įjungiantys
nemokamus sukimus. Kiekvieną kartą nemokamuose sukimuose atsiradus „Scatter“ simboliui, jis suteikia
papildomą nemokamą sukimą ir likusiam šio režimo laikui šis simbolis pasikeičia į „Sticky Scatter Wild“ simbolį.
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 galima aktyvuoti 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 pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų
laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“.
Nemokami sukimai
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Kiekvieną kartą nemokamuose sukimuose iškritus raudonam čili pipirui, jis suteikia vieną papildomą
nemokamą sukimą ir vėliau likusiam šio režimo laikui jis pasikeičia į „Sticky Scatter Wild“ simbolį. Jeigu
raudonas čili pipiras iškrenta ant jau pasikeitusio čili pipiro, jis nesuteikia papildomo nemokamo sukimo.
Žaidime yra nustatytos laimėjimo eilutės:
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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 „Lošimas“, 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.

7. Žaidimas „Dvigubas „Flash“

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“ mygtuką. 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, per kurį 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 statymo sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus
didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo
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 pasižiūrėtumėte į laimėjimo išmokėjimus ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes,
jūsų laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“.
5. Jeigu norite žaisti iš naujo, paspauskite „Surinkti“ mygtuką. Jūsų laimėta suma automatiškai pridedama ir
persiunčiama į jūsų bendrą kreditų sąskaitą, kuri yra rodoma „Kreditų lentelėje“.
Laimėjimų eilutės
Žaidime yra 27 nustatytos laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje:
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1
10

2
11

18
25

3

4
12

19
26

5
13

20

6
14
21

7
15

8

9

16
22

17
23

24

27

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 bet kurį kitą simbolį, išskyrus „Premijinius“, kad padėtų užbaigti
laimėjimo derinį. Jeigu laimėjimo eilutėje iš eilės atsiranda trys „Wild“ simboliai, laimėjimai už juos išmokami
pagal laimėjimo išmokos lentelę.
Premijinės funkcijos
Premijinė „Criss Cross“ funkcija
Varpas yra vienas iš „Premijinių“ simbolių. Jeigu būgne atsiranda trys varpo simboliai, įgalinama Premijinė
„Criss Cross“ funkcija. Turėsite rinktis iš trijų varpų. Paspaudus ant vieno varpo, pasirodys du vaisiai. Jūsų
pasirinktas vaisius per kitus 10 Jums suteiktus nemokamus sukimus elgsis ypatingai: kiekvieną kartą, kai tik
vaisius pasirodo, 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 „Premijinis“ 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, bet galite rinktis, ar norite vėl lošti iš esamo laimėjimo, ar jį susirinkti. Šiam lošimui taikomos tos
pačios aukščiau aprašytos taisyklės.
Simbolis

Laimėjimas
50 x Statymas

15
8 x Statymas

5 x Statymas

4 x Statymas

3 x Statymas

2 x Statymas

1 x Statymas

8. Žaidimas „Dvigubas pokeris“

Pagalba – „Dvigubas pokeris“ žaidžiamas su 53 kortų kalade, įskaitant Juokdario kortą. Juokdario korta, tai
„Wild“ korta, kuri pakeičia bet kokią kortos vertę ir spalvą, norint laimėti. Paspaudus „Dalinti“ mygtuką, Jums
išdalinamos 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 (dvi poros), Jūsų lėimjimas bus padaugintas iš keturių; jeigu Jūsų
stebuklingas skaičius yra 3, o laiminčioje rankoje yra QQ345, 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“ mygtuką. 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.
Kaip žaisti?
1. Pasirinkite monetų vertę, spausdami „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.
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3. Pasirinkite stebuklingą numerį, spausdami „-“ ir „+“ mygtukų simbolius, esančiupo skaičiumi, kuris yra
rodomas „Stebuklingų numerių lentelėje“.
4. Norėdami pradėti žaisti, paspauskite „Dalinti“ 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, laimėta suma bus rodoma „Laimėjimo lentelėje“. Galite pasirinkti susirinkti arba dvigubinti
laimėjimą.
7. Su ta pačia monetų verte ir skaičiumi iš praeito raundo norėdami žaisti dar kartą, paspauskite „Dalinti“
mygtuką arba pakeiskite statymo vertes, vadovaudamiesi šio skyrelio instrukcijomis.
Laiminčiosios rankos
Penkios vienodos – bet 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 – bet kokios tos pačios rūšies didėjimo (mažėjimo) tvarka einančios penkios kortos. Šį derinį
galima užbaigti su Juokdario korta.
Keturios vienodos – bet kokios keturios tos pačios vertės kortos. Šį derinį galima užbaigti su Juokdario korta.
Pilna troba – bet kokios trys tos pačios vertės kortos ir skirtingos vertės pora. Šį derinį galima užbaigti su
Juokdario korta.
Spalva – bet kokios penkios tos pačios rūšies kortos, kurios neina iš eilės. Šį derinį galima užbaigti su
Juokdario korta.
Eilė – bet 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 – bet kokios dvi tos pačios vertės kortos ir bet kokios dvi tos pačios vertės kortos. Šį derinį galima
užbaigti su Juokdario korta.
Valetai ir aukštesnė – valetų pora arba bet kokia kita aukštesnės 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
Spalva – 10x 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
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 raundo 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.
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Kiekvieną kartą pasirinkę dvigubinimą, daugiausia galite spėti penkis kartus. Suma, iš kurios žaidžiate, yra
dabartinis laimėjimas, kuris rodomas „Laimėjimo lentelėje“.

9. Žaidimas „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“ mygtuką. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašomas 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.
Priklausomai nuo sugrupuoto drakono rūšies, 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 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 nei 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 laimėta 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 „Lošimas“, 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.

10. Žaidimas „Europietiškas blekdžekas“

Pagalba – „Blekdžeke“ reikia rinkti kortas, kurių bendra akių suma artima 21, tačiau ne didesnė kaip 21. Lošime
naudojami vertiniai žetonai, kurių vertė nurodyta ant kiekvieno iš jų. Minimali statymo vertė – 0,1 Euro (dešimt
Euro centų), o maksimali – 10 Eurų (dešimt eurų). Dvigubo žemyn, išskaidymo atveju, maksimali statymo
suma – 20 Eurų (dvidešimt eurų). Norėdami laimėti, turite nesudegdami aplošti krupjė. Sudegate, kai jūsų
turimų kortų akių suma viršija 21. Šiuo atveju, pralošiate automatiškai. Laimėtojas yra tas, kurio kortų akių
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suma yra arčiausiai 21. Galite prašyti daugiau kortų prie Jums išdalintų dviejų kortų, taip pat bet kada galite
atsisakyti daugiau kortų.
Kortų su paveiksliukais (valetai, damos ir karaliai) vertė - 10 taškų. Tūzai yra verti 1 arba 11 (pagal tai, kas
lošėjo pasirinkimu naudingiau). Visos kitos kortos turi savo nominalias vertes. Prieš gaudami bet kokias kortas,
lošėjai turi atlikti statymus. Vėliau lošėjai gauna dvi atverstas kortas. Krupjė taip pat gauna dvi kortas: viena
atversta, kita užversta. Žaidėjas savo ruožtu gali atsisakyti daugiau kortų arba prašyti „numesti“ dar vieną kortą
ir bandyti nesudegdamas surinkti arčiausiai 21 esančią sumą. Jeigu žaidėjas nesudega ir atsisako daugiau
kortų, krupjė atverčia užverstą kortą.
Šiame žaidime krupjė visada turi atsisakyti traukti kortas, jeigu turimų kortų akių suma lygi 17 ar daugiau
(išskyrus „Soft Hand 17“ kombinaciją). Tačiau, jeigu turimų kortų akių suma lygi 16 arba mažiau, tai krupjė turi
traukti kortą. „Blekdžeko“ stale dalinamos kortos gali būti klasifikuojamos kaip kieta arba švelni ranka. Kieta
ranka – ranka, kurioje nelaikomas tūzas, arba, kurioje yra laikomas tūzas, tačiau jo vertė lygi 1. Sakoma, kad
ranka yra kieta, nes tūzui gali būti suteikta tik viena vertė priešingai nei švelnioje rankoje. Švelni ranka – ranka,
kurioje laikomas tūzas, kurio vertė 11. Krupjė turi būti surinkęs „Soft Hand 17“ kombinaciją.
Jeigu žaidėjas ir kazino turi surinkę tą pačią sumą, skelbiamos lygiosios ir niekas nelaimi (žaidėjui grąžinamas
jo pradinis statymas). Jeigu žaidėjas surenka 21 iš pirmųjų jam skirtų dviejų kortų (tūzas ir dešimakė arba korta
su paveikslėliu), tai vadinama „Blekdžeku“ ir lošėjas automatiškai laimi. Jeigu surinkote „Blekdžeką“, laimėsite
1,5 karto Jūsų statymo, nebent krupjė irgi turės surinkęs „Blekdžeką“. Tokiu atveju skelbiamos lygiosios ir
Jums grąžinamas statymas. Lošėjai, kurių kortų akių suma yra mažesnė už krupjė turimą akių sumą, praranda
statymus. Jeigu krupjė sudega, lošėjas laimi.

Kaip žaisti?
1. Pasirinkite savo statymą, spausdami po „Statymo dėže“ esančius „-“ ir „+“ mygtukus.
2. Atliktike savo statymą, paspausdami žaidimo ekrane esantį staliuką. Staliuką galite paspausti kelis kartus,
kad padidintumėte statymą arba paspauskite „Panaikinti statymą“ mygtuką, kad panaikintumėte savo
dabartinį statymą ir pradėtumėte iš naujo.
3. Norėdami pradėti žaisti, paspauskite „Dalinti“ mygtuką. Dvi kortos bus padalintos Jums ir dvi kortos - krupjė.
Viena iš krupjė priklausančių kortų bus užversta. Vadovaudamiesi gautomis kortomis, galite pasirinkti
atsisakyti gauti daugiau kortų ir „susiremti“ su krupjė, turėdami esamas kortas, arba galite prašyti „numesti“
dar vieną kortą. Po to pasirodo informaciniai lapeliai, kuriuose parašyta Jūsų ir krupjė kortų akių suma.
4. Jeigu laimite, laimėjimas yra rodomas „Laimėjimo lentelėje“. Jeigu krupjė sudega, pasirodo tai nurodantis
informacinis lapelis.
5. Norėdami žaisti iš naujo su buvusio raundo statymu, paspauskite „Dalinti“ arba „Panaikinti statymą“
mygtuką ir vadovaudamiesi šio skyrelio instrukcijomis, pakeiskite statymo vertes.
Kiti statymai
Yra ir kitų statymų parinkčių, pavyzdžiui: apsidraudimas, dvigubas žemyn ir išskaidyta ranka.
Apsidraudimo taisyklės
Apsidrausti galite tik tada, kai pirmoji krupjė korta yra tūzas.
Apsidraudimo statymas yra lygus pusei originalaus statymo sumos.
Apsidraudimo statymo laimėjimai arba pralaimėjimai atskirti nuo originalaus statymo.
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Apsidrausti galite tik savo originalią kortų ranką. Negali apsidrausti, kai Jums „numetama“ nauja korta, po
rankos išskaidymo arba dvigubo žemyn statymo. Tai reiškia, kad galite apsidrausti tik tada, kai krupjė turi
atvertęs vieną kortą, o Jums buvo padalintos pirmosios dvi kortos.
Jeigu krupjė neturi „Blekdžeko“, apsidraudimo statymas nuimamas nuo staliuko ir apsidraudimo statymo
išlaidos išskaičiuojamos iš jūsų kreditų balanso. Žaidimas tęsiamas.
Jeigu krupjė turi „Blekdžeką“, apsidraudimo statymas išmokamas santykiu 2:1.
Dvigubas žemyn taisyklės
Galite padvigubinti savo statymą, kai jūsų pradinės kortų rankos suma lygi 9, 10 arba 11. Jeigu pasirenkate šį
statymą, Jums padalinama dar viena korta ir po to nebegalite prašyti daugiau kortų.
Dvigubo žemyn statymas yra toks pats kaip ir originalusis statymas.
Negalima dvigubinti statymo po rankos išskaidymo ir statymą galite dvigubinti tik kartą per vieną partiją.
Išskaidymo taisyklės
Galite išskaidyti tik dvi tos pačios vertės kortas, pavyzdžiui, dvi damas arba du ketvertukus. Jeigu pasirenkate
šį statymą, jūsų kortų ranka yra išskirstoma į dvi atskiras kortų rankas ir prie antrosios kortų rankos padedamas
statymas, kurio suma yra tokia pati kaip ir originaliojo.
Tos pačios vertės, tačiau ne rūšies, kortos negali būti išskaidytos „Europietiškame Blekdžeke“. Pavyzdžiui,
karalius ir dešimakė turi tokią pačią skaitinę vertę, tačiau jos negali būti išskaidytos, nes jų rūšis kitokia.
„Europietiškame Blekdžeke“ tūzai gali būti išskaidyti.
Jeigu išskaidote tūzų porą ir ištraukiate kortą dešimakę, tai nelaikoma „Blekdžeku“, nors akių suma ir lygi 21.
Per partiją galite išskaidyti vieną kartą, tai reiškia, kad viename žaidime turite dvi kortų rankas.
Laimėjimų lentelė:
Lošimo rezultatas

Laimėjimo apskaičiavimas

Lošėjas surinko “Blekdžeką”

Statymas + Statymas x 1,5

Lošėjas surinko daugiau taškų už krupjė

Statymas + Statymas x1

Apsidraudimo statymas,
“Blekdžeką”

jei Dalintojas

surinko

Apdrausto statymo suma x 2

11. Žaidimas „Europietiška ruletė“

Pagalba – ruletė yra populiarus kazino žaidimas, kuriame žaidžiate prieš kazino atstovaujantį krupjė (dar
vadinamą dileriu), išsukantį ruletės ratą ir tvarkantį statymus. Europietiškoje ruletės versijoje, rate yra 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 statyti ant skaičių (bet koks skaičius įskaitant nulį) arba ant išorinių kategorijų išdėstytame stale.
Kai kurie lošėjai statymus stato daugiau nei ant vieno skaičiaus, kad padidintų tikimybę laimėti sulig kiekvienu
pasukimu, tačiau, tokiu atveju, laimėjimo išmoka yra proporcingai mažinama.
Kai atliekate statymus, krupjė suka ruletės ratą ir paleidžia kamuoliuką. Kamuoliukui įkritus į angą, laimėjimai
nustatomi pagal tuos statymus, priklausomai nuo žaidėjo pasirinkto statymo tipo, kurie buvo statyti ant
laiminčio skaičiaus, ant kurio nukrito kamuoliukas. Be to, statymai atlikti ant išorės išdėstymo laimimi, jeigu
laimintysis skaičius yra vienoje iš tų kategorijų.
Galite pasirinkti atlikti statymą ant:
Konkretaus skaičiaus
Skaičių derinio
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Tokios kategorijos kaip skaičius bus raudonas arba juodas, ar lyginis arba nelyginis.
Kaip žaisti?
1. Pasirinkite statymo dydį, žaidimo ekrane spausdami strėlytes, esančias šalia žetonų.
2. Statykite 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 raunde, 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 susitinka 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 lošti iš dviejų gatvės statymų (t. y., šeši skirtingi skaičiai dviejose eilėse po tris skaičius),
padėdami žetoną ant vidinės kairės krašto linijos, kur susikerta linija, skirianti dvi eiles.
Stulpelio – stulpelio 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 bet 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 / Juodas, Lyginis / Nelyginis, Didelis / 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 prie 1) iš visų šių statymų. 0 yra pralaimintis skaičius.
Pastaba: galite atlikti statymus su dvejais, trejais 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 stale yra greta. Atliekamas išskirstantis
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 išsidėstyme yra toli.
Trečias cilindre
5–8, 10–11, 13–16, 23–24, 27–30, 33–36
Tai statymas ant konkrečios ruletės skyriaus skaičių grupės, kurie išsidėstyme yra 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 išsidėstyme yra toli.
Laimėjimo išmokos lentelė
Žetonai padengia – statymo tipas – laimėjimas
1 skaičius – tiesus – 35 iki 1
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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 stulpelio – 2 iki 1
18 skaičių – raudonas / juodas, lyginis / nelyginis arba didelis / 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 išsidėstymas

12. Žaidimas „Feng Fu“
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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“ mygtuką. Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašomas dabartinė eilučių ir statymo
parinktis, 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 nemokamus sukimus, jeigu trys ar daugiau
„Scatter“ simbolių nukris bet kur 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 „+“, 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 laimėta 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 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.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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 bet 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.
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 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
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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 lošti, 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.
Simboliai

5x
200 x Bendras statymas +
Papildomi sukimai

4x
20 x Bendras statymas +
Papildomi sukimai

3x
2 x Bendras statymas +
Papildomi sukimai

1000 x Statymas

500 x Statymas

100 x Statymas

600 x Statymas

250 x Statymas

90 x Statymas

500 x Statymas

200 x Statymas

75 x Statymas

400 x Statymas

150 x Statymas

50 x Statymas

300 x Statymas

100 x Statymas

30 x Statymas

200 x Statymas

75 x Statymas

25 x Statymas

100 x Statymas

50 x Statymas

10 x Statymas

75 x Statymas

20 x Statymas

10 x Statymas

75 x Statymas

20 x Statymas

10 x Statymas
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75 x Statymas

20 x Statymas

10 x Statymas

50 x Statymas

20 x Statymas

10 x Statymas

50 x Statymas

20 x Statymas

10 x Statymas

13. Žaidimas „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“ mygtuką. 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, kurie įjungia
Papildomą žaidimą. Norėdami padvigubinti laimėjimą, galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimo.
Kaip žaisti?
Norint žaisti žaidimą:
1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus
didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo
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 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 laimėta 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 eilutės
Žaidime yra 5 nustatytos laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje:
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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 bet kokia pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės
laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama Jūsų statymą padauginus iš per sukimą gauto laimėjimo
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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 bet 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, bet 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 per sukimą.
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 dabartinio laimėjimo. Trečia
galimybė – pasirodo auksinė žvaigždė. Šiuo atveju Jūs nelaimite nei dvigubo laimėjimo, nei pralaimite dabartinį
laimėjimą, bet galite pasirinkti, ar norite vėl lošti iš esamo laimėjimo, ar jį susirinkti. Šiam lošimui taikomos tos
pačios aukščiau aprašytos taisyklės.
Simboliai

5x
800 x Statymas

4x
200 x Statymas

3x
20 x Statymas

-

2x

120 x Statymas

40 x Statymas

10 x Statymas

-

80 x Statymas

20 x Statymas

6 x Statymas

-

50 x Statymas

10 x Statymas

4 x Statymas

-

40 x Statymas

10 x Statymas

3 x Statymas

-

30 x Statymas

9 x Statymas

3 x Statymas

-
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30 x Statymas

8 x Statymas

3 x Statymas

1 x Statymas

14. Žaidimas „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“ mygtuką. 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 „Premija“ 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 statymo sumą, spausdami prie „Lošimo / Eilutės lentelės“ esančius „-“ ir „+“ mygtukus.
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 15 eilučių, 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 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 pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų
laimėjimai sumuojami ir visa laimėta 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 eilutės
Žaidime galite aktyvuoti daugiausiai 15 laimėjimo eilučių, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame
paveikslėlyje. Šį paveikslėlį taip pat galite pamatyti, žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjo išmokos“ mygtuką.
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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, įskaitant „Scatter“ simbolius. Išmokamas tik
didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas. Laimėjimo išmoka apskaičiuojamas 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.
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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
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 bet 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 nemokamuose sukimuose gautus
laimėjimus ir atitinkamą dauginamąjį. Išnaudojus visus suteiktus nemokamus sukimus, galite pasirinkti lošti iš
savo bendro laimėjimo.
Papildomas žaidimas
Papildomas žaidimas įsijungia, kai du „Premijos“ simboliai atsiranda ant pirmo ir penkto būgnų.
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 nemokamuose sukimuose. Dauginamasis 3x
netaikomas papildomiems laimėjimams. Galite pasirinkti lošti iš savo Papildomo žaidimo 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 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, tame sukime prarandate savo
laimėjimą.
Simboliai

5x
25000 x Statymas

4x
1000 x Statymas

3x
100 x Statymas

2x

1000 x Statymas

200 x Statymas

30 x Statymas

3 x Statymas

500 x Statymas

150 x Statymas

25 x Statymas

2 x Statymas

10 x
Statymas
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Simboliai

5x
300 x Statymas

4x
100 x Statymas

3x
20 x Statymas

2x
2 x Statymas

200 x Statymas

75 x Statymas

15 x Statymas

-

200 x Statymas

75 x Statymas

15 x Statymas

-

100 x Statymas

50 x Statymas

10 x Statymas

-

50 x Statymas

25 x Statymas

5 x Statymas

-

50 x Statymas

25 x Statymas

5 x Statymas

-

30 Nemokamų sukimų
su 3x daugikliu

15 Nemokamų sukimų
su 3x daugikliu

7 Nemokami sukimai
su 3x daugikliu

-

Pirmame ir penktame būgne: Papildomas žaidimas

15. Žaidimas „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“ mygtuką.
Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis, pastatoma
didžiausia leistina žaidimo suma ir pasirenkamas didžiausias eilučių skaičius.
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?
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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 laimėta 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 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.
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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 bet 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 bet kokių kitų simbolių, išskyrus „Scatter“, vertę, kad
galima būtų baigti laimėjimo derinį. Visi „Wild“ simbolio laimėjimai yra dvigubinami.
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
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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 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.
Simboliai

5x
10000 x Statymas

4x
2000 x Statymas

3x
200 x Statymas

2x
10 x Statymas

750 x Statymas

100 x Statymas

25 x Statymas

3 x Statymas

750 x Statymas

100 x Statymas

25 x Statymas

2 x Statymas

400 x Statymas

100 x Statymas

15 x Statymas

-

250 x Statymas

75 x Statymas

10 x Statymas

-

250 x Statymas

50 x Statymas

10 x Statymas

-

125 x Statymas

50 x Statymas

10 x Statymas

-

125 x Statymas

50 x Statymas

5 x Statymas

-

100 x Statymas

25 x Statymas

5 x Statymas

-

100 x Statymas

25 x Statymas

5 x Statymas

-

100 x Statymas

25 x Statymas

5 x Statymas

-

31
100 x Statymas

25 x Statymas

5 x Statymas

2 x Statymas

500 x Bendras
statymas +
Papildomi sukimai

20 x Bendras
statymas +
Papildomi sukimai

5 x Bendras
statymas +
Papildomi sukimai

2 x Bendras
statymas

16. Žaidimas „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. Renkatės kokią sumą statyti. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“,
„Didžiausio statymo“ mygtuką. 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?
Norint žaisti žaidimą:
1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus
didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo
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 pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų
laimėjimai sumuojami ir visa laimėta 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 eilutės
Žaidime nustatytos 9 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Taip pat yra ypatinga auksinio laimėjimo eilutė, kuri atsiranda atsitiktine tvarka ir už joje esančius laimėjimo
derinius bus išmokamas dvigubas laimėjimas.
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 „Premijos“ simbolius, už kuriuos
šiame žaidime laimėjimas išmokamas bet 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:
Simboliai

5x

4x

3x
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500 x Statymas

100 x Statymas

20 x Statymas

200 x Statymas

50 x Statymas

15 x Statymas

100 x Statymas

20 x Statymas

10 x Statymas

100 x Statymas

20 x Statymas

10 x Statymas

60 x Statymas

15 x Statymas

5 x Statymas

60 x Statymas

15 x Statymas

5 x Statymas

50 x Statymas

10 x Statymas

5 x Statymas

40 x Statymas

10 x Statymas

2 x Statymas

40 x Statymas

10 x Statymas

2 x Statymas

20 x Statymas

5 x Statymas

1 x Statymas

20 x Statymas

5 x Statymas

1 x Statymas

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, apjungiami du dauginamieji ir
Jūsų laimėjimas dauginamas iš 6.
„Wild“ simbolis
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„Toro“ simbolis, tai „Wild“ simbolis, kuris gali pakeisti bet kurį kitą žaidime esantį simbolį, išskyrus kaukoles ir
drakonus, kad galima būtų užbaigti derinį.
Papildomas žaidimas
Papildomas žaidimas įsijungia, kai bet 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
Jeigu Lošimo funkcija galima, taikomos šios taisyklės: jeigu neišeikvojote lošimo limito, tai po kiekvieno
laimėjimo žaidimo ekrane pasirodys „Lošimas“ mygtukas. Galite atsiimti savo laimėjimus arba lošti dėl jų, jeigu
norite padvigubinti savo laimėjimą.
Jeigu pasirenkate losimą, 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, bet galite pasirinkti, ar norite vėl lošti iš esamo laimėjimo, ar jį susirinkti. Šiam lošimui taikomos tos
pačios aukščiau aprašytos taisyklės.
17. Žaidimas „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“ mygtuką. 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 nemokamus sukimus. Norėdami padvigubinti laimėjimus, galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimo.
Kaip žaisti?
Norint žaisti žaidimą:
1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus
didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo
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 pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų
laimėjimai sumuojami ir visa laimėta 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 eilutės
Žaidime nustatytos 5 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje:

1

2

3

4

5

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“, už kuriuos šiame žaidime
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laimėjimas išmokamas bet 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.
Laimėjimo deriniai aprašyti žemiau
„Wild“ simbolis
Mėlynasis septynetas, tai „Wild“ simbolis, kuris gali pakeisti bet 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 Jūs galėtumėte iš jų lošti
arba juos susirinkti.
Nemokami sukimai
Žvaigždė yra „Scatter“ simbolis, suteikiantis Jums nemokamus sukimus 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 „Lošimas“ 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, tame sukime prarandate savo
laimėjimą.
Simbolis

5x
1000 x Statymas

4x
200 x Statymas

3x
20 x Statymas

-

2x

100 x Statymas

20 x Statymas

10 x Statymas

-

50 x Statymas

10 x Statymas

5 x Statymas

-

50 x Statymas

10 x Statymas

5 x Statymas

-

20 x Statymas

5 x Statymas

2 x Statymas

-

20 x Statymas

5 x Statymas

2 x Statymas

-
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Simbolis

5x
20 x Statymas

4x
5 x Statymas

3x
2 x Statymas

2x
1 x Statymas

Papildomi sukimai

Papildomi sukimai

Papildomi sukimai

-

18. Žaidimas „Skamba skamba varpeliai“

Pagalba – vaizdo žaidimų automate rodomi trys besisukantys būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus
būgnus, jie sustoja ir žaidimo ekrane parodomas 9 skirtingų simbolių pasirinkimas. 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“ mygtuką.. 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 statymo sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus
didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo
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 pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų
laimėjimai sumuojami ir visa laimėta 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 eilutės
Žaidime nustatytos 27 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje:
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20
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9
17

Laimėjimo derinys
Laimėjimai išmokami tik už tris vienodus derinius. Laimėjimo išmoka apskaičiuojama Jūsų statymą padauginus
iš per sukimą gautos laimėjimo derinio. Paspaudus „Surinkti“ mygtuką, Jūsų laimėta suma automatiškai
pridedama prie bendros kreditų sąskaitos.
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Laimėjimo deriniai aprašyti žemiau:
„Wild“ simbolis
Rūmų juokdarys, tai „Wild“ korta, kuri gali pakeisti bet 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, bet
kokie nemokamų sukimų laimėjimai bus automatiškai pridedami, o nemokamų sukimų pabaigoje galutinė
laimėjimo suma bus perkelta į Jūsų kredito sąskaitą.
Simboliai

3x
50 x Statymas

10 x Statymas

8 x Statymas

6 x Statymas

5 x Statymas

4 x Statymas

3 x Statymas

19. Žaidimas „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“ mygtuką. Spaudžiant „Didžiausio statymo“
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mygtuką, perrašoma dabartinė statymo parinktis ir pastatoma suma su didžiausiu leistinu žaidimo kreditų
kiekiu ir eilutėmis.
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Luna Parkas“ pagyvina „Wild“ ir „Scatter“ simboliai, „Scatter“ simbolis
suteikia Jums nemokamus sukimus. Taip pat galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimų.
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 laimėta 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 šio skyrelio instrukcijomis.
Laimėjimo eilutės
Žaidime daugiausia galite aktyvuoti 9 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame
paveikslėlyje.
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Šį paveikslėlį galite pamatyti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo 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“, už kuriuos šiame žaidime
laimėjimas išmokamas bet 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 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.
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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
nemokamuose sukimuose 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, tame sukime prarandate savo
laimėjimą.
Simboliai

5x
5000 x Statymas

4x
2000 x Statymas

3x
500 x Statymas

2x
25 x Statymas

500 x Statymas

160 x Statymas

40 x Statymas

5 x Statymas

300 x Statymas

80 x Statymas

20 x Statymas

3 x Statymas

300 x Statymas

80 x Statymas

20 x Statymas

2 x Statymas

200 x Statymas

60 x Statymas

15 x Statymas

2 x Statymas

200 x Statymas

60 x Statymas

15 x Statymas

2 x Statymas

100 x Statymas

40 x Statymas

10 x Statymas

-

100 x Statymas

40 x Statymas

10 x Statymas

-

100 x Statymas

40 x Statymas

10 x Statymas

-

80 x Statymas

30 x Statymas

5 x Statymas

-

39
Simboliai

5x
80 x Statymas

4x
30 x Statymas

3x
5 x Statymas

2x

50 x Statymas

20 x Statymas

5 x Statymas

-

50 x Statymas

20 x Statymas

5 x Statymas

-

50 x Statymas

20 x Statymas

5 x Statymas

-

100 x Bendras
statymas +
Papildomi sukimai

10 x Bendras
statymas +
Papildomi sukimai

3 x Bendras
statymas +
Papildomi sukimai

2 x Bendras
statymas

-

20. Žaidimas „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“ mygtuką.
Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinis 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 nemokamus sukimus su kiekvieną kartą iškrentančiu atsitiktiniu dauginamuoju. 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. 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 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 pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų
laimėjimai sumuojami ir visa laimėta 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 arba statymo už eilutę pasirinkimą, vadovaudamiesi šio skyrelio
instrukcijomis.
Laimėjimo eilutės
Žaidime daugiausia galite aktyvuoti 9 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame
paveikslėlyje. Šį paveikslėlį galite pamatyti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo išmokos“ mygtuką.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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“, už kuriuos šiame žaidime
laimėjimas išmokamas bet kokia jų pasirodymo tvarka. Išmokamas tik didžiausias laimėjimo eilutės laimėjimas.
Laimėjimo išmoka apskaičiuojama Jūsų statymą padauginant iš per sukimą gautos 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 nemokamuose sukimuose princesės simbolis taip pat yra „Wild“ korta ir gali pakeisti bet 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 kartų Jūsų laimėjimo.
Nemokamuose sukimuose 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 aktyvavusiame sukime. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos sudedant visus Jūsų
nemokamuose sukimuose gautus laimėjimus. Nemokami sukimai gali suteikti daugiau nemokamų sukimų.
Išnaudojus visus suteiktus nemokamus sukimus, galite pasirinkti lošti iš savo bendro laimėjimo.
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 keturgubintumėte 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 vynai, širdys, būgnai ar kryžiai. 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.
Simboliai

5x

4x

3x

2x
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10000 x Statymas

1000 x Statymas

100 x Statymas

10 x Statymas

300 x Statymas

75 x Statymas

30 x Statymas

3 x Statymas

100 x Bendras
statymas
+ Papildomi sukimai

25 x Bendras
statymas
+ Papildomi sukimai

1 x Bendras
statymas

200 x Statymas

50 x Statymas

5 x Bendras
statymas
+ Papildomi
sukimai
20 x Statymas

3 x Statymas

200 x Statymas

50 x Statymas

30 x Statymas

3 x Statymas

150 x Statymas

40 x Statymas

15 x Statymas

2 x Statymas

150 x Statymas

40 x Statymas

15 x Statymas

2 x Statymas

100 x Statymas

30 x Statymas

10 x Statymas

-

100 x Statymas

30 x Statymas

10 x Statymas

-

50 x Statymas

20 x Statymas

5 x Statymas

-

50 x Statymas

20 x Statymas

5 x Statymas

-

50 x Statymas

20 x Statymas

5 x Statymas

2 x Statymas

21. Žaidimas „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 statymo sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite
„Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. 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.
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Kaip žaisti?
Norint žaisti žaidimą:
1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus
didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo
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 pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų
laimėjimai sumuojami ir visa laimėta 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 eilutės
Žaidime nustatytos 27 laimėjimo eilutės, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame paveikslėlyje:
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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:

„Wild“ simbolis
Rūmų juokdarys - tai „Wild“ korta, kuri gali pakeisti bet 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 aktyvavusiame
sukime. Nemokami sukimai nesuteikia daugiau nemokamų sukimų. Laimėjimo išmokos apskaičiuojamos
sudedant visus Jūsų nemokamuose sukimuose 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 keturgubintumėte savo laimėjimą.
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Jeigu pasirenkate lošimą, Jums pateikiamos dvi monetos pusės. Turėsite atatspėti 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, netenkate dabartinio laimėjimo.
Symbol

Payout
Paslaptingas laimėjimas
25-100 x Statymas

Iki 40 Papildomų sukimų

50 x Statymas

8 x Statymas

5 x Statymas

4 x Statymas

3 x Statymas

2 x Statymas

1 x Statymas

22. Žaidimas „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.
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Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. 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 nemokamus sukimus su dauginamuoju 2x bei antrasis „Wild“ simbolis, kuris pasirodo tik
nemokamuose sukimuose ir padvigubina Jūsų laimėjimus. Ypatingas „Wild“ simbolis pasirodo tik antrame,
trečiame ir ketvirtame būgnuose.
Kaip žaisti?
Norint žaisti žaidimą:
1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimo lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“. Pasirinkus
didžiausią statymo sumą ir dar kartą paspaudus mygtuką „+“, statymo suma atsistatys į mažiausią statymo
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 pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų
laimėjimai sumuojami ir visa laimėta 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“.

23. Žaidimas „Oro baronai“

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.
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Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. 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 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“.
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2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“,.
Šiame žaidime yra 15 eilučių, 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 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 pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų
laimėjimai sumuojami ir visa laimėta 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 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, tame sukime prarandate savo
laimėjimą.
24. Žaidimas „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.
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Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo mygtuką. 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 papildomuose
nemokamuose sukimuose po Zikurato premijos.
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 20 eilučių, kurias galima aktyvuoti.
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.
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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 laimėta 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. Pasibaigus
paskutiniam nemokamam sukimui, jeigu lošėjas papildomame režime 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. Nemokamuose sukimuose 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, tame sukime prarandate savo
laimėjimą.
25. Žaidimas „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“ mygtuką.
Spaudžiant „Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašomadabartinė 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 „Premijos“ simbolis įjungs Papildomą žaidimą.
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 25, 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 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 pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų
laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma yra rodoma „Laimėjimo lentelėje“.
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6. Norėdami vėl žaisti su tomis pačiomis pasirinktomis eilutėmis ir statymu už eilutę, paspauskite „Sukimo“
mygtuką arba pakeiskite eilučių arba statymo už eilutę pasirinkimą, vadovaudamiesi šio skyrelio
instrukcijomis.
Laimėjimo eilutės
Žaidime daugiausia galite aktyvuoti 25 laimėjimo eilutes, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame
paveikslėlyje.
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Šį paveikslėlį galite pamatyti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo 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“, už kuriuos šiame žaidime
laimėjimas išmokamas bet 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 sumos. 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
Laimės rato simbolis, tai „Wild“ korta, kuri gali įgyti visų kitų simbolių, išskyrus „Scatter“ ir „Premijos“, vertę,
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 bet kur
būgnuose, Jūsų bendra pastatyta suma yra padauginama pagal šią lentelę:
Simboliai

5x
10000 x Statymas

4x
1000 x Statymas

3x
100 x Statymas

2x
10 x Statymas

1000 x Statymas

200 x Statymas

50 x Statymas

5 x Statymas

600 x Statymas

150 x Statymas

30 x Statymas

3 x Statymas

400 x Statymas

100 x Statymas

20 x Statymas

3 x Statymas
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Simboliai

5x
300 x Statymas

4x
75 x Statymas

3x
10 x Statymas

2x

300 x Statymas

75 x Statymas

10 x Statymas

-

200 x Statymas

50 x Statymas

10 x Statymas

-

200 x Statymas

50 x Statymas

10 x Statymas

-

100 x Statymas

30 x Statymas

5 x Statymas

-

100 x Statymas

30 x Statymas

5 x Statymas

-

50 x Statymas

20 x Statymas

5 x Statymas

2 x Statymas

50 x Statymas

20 x Statymas

5 x Statymas

2 x Statymas

Lobių rato sukimas

Papildomas
žaidimas

Papildomas
žaidimas

-

100 x Bendras
statymas

25 x Bendras
statymas

5 x Bendras
statymas

2 x Bendras
statymas

-

Pastaba: Viršuje pavaizduotoje lentelėje yra nurodomos galimos laimėjimų sumos.
Papildomas Žaidimas
Trys ar daugiau „Premijos“ simbolių esančių aktyvioje laimėjimo eilutėje įjungia Papildomą turto rato žaidimą.
Ne taip kaip visose kituose laimėjimo eilutės deriniuose, „Premijos“ simbolių nereikia išrikiuoti į kairę. Siekiant
įjungti Papildomą žaidimą, šie simboliai gali pasirodyti bet kokia tvarka.
Žaidimas įsijungia ir jo ekrane rodomi 15 „Premijos“ simbolių. Turite pasirinkti vieną, kad atskleistumėte
simbolio paslėptą vertę. Už progą įsukti Turto ratą galite gauti laimėjimą kreditais. Jeigu gaunate laimėjimą
kreditais, tai kreditų suma iš karto yra pridedama į Jūsų kreditų sąskaitą ir galėsite matyti visuose 14 „Premijos“
simbolių paslėptus laimėjimus. Kuo didesnis „Premijos“ simbolių, kurie įjungė Papildomą aidimą, skaičius, tuo
didesnis šansas įsukti Turto ratą. Jeigu Papildomas žaidimas įsijungia su 5 „Premijos“ simboliais, automatiškai
galite įsukti Turto ratą.
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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.
26. Žaidimas „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.
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Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. 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.
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 laimėta 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, tame sukime prarandate savo
laimėjimą.
27. Žaidimas „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 statymo
už eilutę sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. Spaudžiant
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„Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis bei pastatoma suma su
didžiausia leistina žaidimo kreditų suma ir eilutėmis.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Laukinis kalnagūbris“ pagyvina simbolis „Wild“ ir simbolis „Scatter“, kuris
įjungia nemokamus sukimus.
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 galite aktyvuoti 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 pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų
laimėjimai sumuojami ir visa laimėta suma yra parodoma „Laimėjimo lentelėje“.
6. Norėdami žaisti vėl su tomis pačiomis pasirinktomis eilutėmis ir statymu už eilutę, paspauskite „Sukimo“
mygtuką arba pakeiskite eilučių arba statymo už eilutę parinktį iš naujo vadovaudamiesi šio skyrelio
instrukcijomis.
Laimėjimo eilutės
Žaidime daugiausia galite aktyvuoti 40 laimėjimo eilučių, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame
paveikslėlyje. Šį paveikslėlį galite pamatyti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo išmokos“ mygtuką.
Simboliai

5x
-

4x
-

3x
2 x Bendras statymas +
Papildomi sukimai

1000 x Statymas

200 x Statymas

50 x Statymas

500 x Statymas

100 x Statymas

25 x Statymas
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500 x Statymas

100 x Statymas

25 x Statymas

200 x Statymas

75 x Statymas

20 x Statymas

200 x Statymas

75 x Statymas

20 x Statymas

150 x Statymas

50 x Statymas

5 x Statymas

150 x Statymas

50 x Statymas

5 x Statymas

100 x Statymas

20 x Statymas

5 x Statymas

100 x Statymas

20 x Statymas

5 x Statymas

100 x Statymas

20 x Statymas

5 x Statymas

100 x Statymas

20 x Statymas

5 x Statymas

Laimėjimo derinys
Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai privalo duotojoje laimėjimo eilutėje pasirodyti iš eilės. Visi
laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“, už kuriuos šiame žaidime
laimėjimas išmokamas bet 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. 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.
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Kai laimėjimo eilutėje iš eilės pasirodys trys 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
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 ir eilučių vertes, kurios
buvo naudojamos tame sukime, kuris aktyvavo šią nemokamų sukimų funkciją. Laimėjimo išmokėjimai
apskaičiuojami sudedant visus Jūsų nemokamuose sukimuose gautus laimėjimus.
28. Žaidimas „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 statymo
už eilutę sumą. Norėdami įsukti būgnus, naudokite „Sukimo“, „Didžiausio statymo“ mygtuką. Spaudžiant
„Didžiausio statymo“ mygtuką, perrašoma dabartinė eilučių ir statymo parinktis bei pastatoma suma su
didžiausia leistina žaidimo kreditų suma ir eilutės.
Vaizdo žaidimų automato žaidimą „Senovės pasaulio stebuklai“ pagyvina simboliai „Wild“, „Scatter“ ir
„Premija“. Simbolis „Scatter“ suteiks Jums nemokamus sukimus, o „Premijos“ simbolis įjungs Papildomą
Žaidimą.
Kaip žaisti?
Norint žaisti žaidimą:
1. Pasirinkite statymo sumą, spausdami prie „Lošimas / 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 yra statymas padaugintas iš pasirinktų
aktyvių eilučių skaičiaus. Šis skaičius bus rodomas „Lošimas lentelėje“.
2. Pasirinkite norimų statyti eilučių skaičių, spausdami prie „Eilutės lentelės“ esančius mygtukus „-“ ir „+“.
Šiame žaidime galite aktyvuoti 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 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 pasižiūrėtumėte į laimėjimo eilutes ir derinius. Jeigu laimite įvairias laimėjimo eilutes, jūsų
laimėjimai sumuojami ir visa laimėta 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 eilutės
Žaidime daugiausia galite aktyvuoti 15 laimėjimo eilučių, kurių trajektorija parodyta toliau esančiame
paveikslėlyje. Šį paveikslėlį galite pamatyti žaidimo ekrane paspausdami „Laimėjimo išmokos“ mygtuką.
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Laimėjimo derinys
Kad laimėjimas būtų suteiktas, laimėjimo simboliai privalo duotojoje laimėjimo eilutėje pasirodyti iš eilės. Visi
laimėjimai yra išmokami simboliams pasirodant iš kairės į dešinę, išskyrus „Scatter“ ir „Premijas“, už kuriuos
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šiame žaidime laimėjimas išmokamas bet 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 bet kurių kitų simbolių, išskyrus „Scatter“ ir „Premiją“, vertę, 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 tame sukime,
kuris aktyvavo šią nemokamų sukimų funkciją. Laimėjimo išmokėjimai apskaičiuojami sudedant visus Jūsų
nemokamuose sukimuose 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.
Pasirinkus 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.
Simboliai

5x
10000 x Bet

4x
1000 x Statymas

3x
100 x Statymas

2x

100 x Bendras
statymas + Papildomi
sukimai

25 x Bendras statymas
+ Papildomi sukimai

3 x Bendras statymas
+ Papildomi sukimai

2 x Bendras
statymas

Papildomas žaidimas

Papildomas žaidimas

Papildomas žaidimas

-

1000 x Statymas

200 x Statymas

40 x Statymas

5 x Statymas

500 x Statymas

100 x Statymas

30 x Statymas

3 x Statymas

300 x Statymas

75 x Statymas

20 x Statymas

2 x Statymas

200 x Statymas

50 x Statymas

15 x Statymas

-

10 x
Statymas
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200 x Statymas

50 x Statymas

15 x Statymas

-

200 x Statymas

50 x Statymas

15 x Statymas

-

100 x Statymas

25 x Statymas

10 x Statymas

-

100 x Statymas

25 x Statymas

10 x Statymas

-

29. Geišos vėduoklė („Geisha's Fan“)
29.1. 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.
29.2. 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“ arba „Didžiausias statymas“ (tik staliniams kompiuteriams). Kai paspaudžiamas mygtukas „Didžiausias
statymas“, statymas atliekamas su didžiausiu lošime leidžiamų kreditų ir eilučių skaičiumi.
29.3. Vaizdo lošimo automatas „Geišos vėduoklė“ turi universalųjį simbolį „Geišos vėduoklė“
(„Geisha's Fan“) ir specialųjį išplečiamąjį simbolį („Expanding“). Universalusis simbolis suteikia nemokamų
sukimų, jei ant būgnų pasirodys bent 3 išsklaidyti universalieji simboliai. Magiškasis specialusis išplečiamasis
simbolis pasirodo tik per nemokamus sukimus ir parenkamas iš galimų lošimo simbolių.
29.4. Norint žaisti žaidimą:
29.4.1. 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“.
29.4.2. 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.
29.4.3. Kai pasirenkate statymą ir eilutes, spustelėkite mygtuką „Sukti“ ir paleiskite būgnus. Jei sustoję
būgnai rodo laimingą derinį, jūs laimite pagal laimėjimų lentelę.
29.4.4. 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.
29.4.5. 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“.
29.5. 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
„Geišos vėduoklė“ („Geisha's Fan“) simbolį ir specialųjį išplečiamąjį 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“, arba automatiškai, jei žaidžiate automatinio paleidimo režimu.
29.6. „Geišos vėduoklės“ („Geisha's Fan“) simbolis (universalus simbolis) pagrindiniame žaidime gali
pakeisti visus kitus simbolius, tačiau per nemokamus sukimus jis pakeičia visus simbolius, išskyrus
išplečiamąjį simbolį. Jis taip pat yra simbolis „Scatter“: jei matote 3 arba daugiau jų išsklaidytų, gaunate
nemokamų sukimų. Jei matote 2 universaliuosius simbolius (ant pirmo ir antro būgno aktyvioje laimėjimo
eilutėje), jie gali pakeisti 2 geišos simbolius.
29.7. Nemokami sukimai:
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29.7.1. Jei, atlikus sukimą, 3, 4 arba 5 universalieji simboliai rodomi bet kur ant būgnų, esant laimėjimui
laimite kreditų bei nemokamų sukimų. Kai gaunate nemokamų sukimų, pasirodys vėduoklės simbolis ir
atsitiktinai pasirinks vieną iš simbolių lošime (iš visų, išskyrus universalųjį simbolį), kuris taps specialiuoju
išplečiamuoju simboliu tik per nemokamus sukimus (tik šioje funkcijoje) Specialusis išplečiamasis 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 simbolis negali būti pakeistas
universaliuoju simboliu per nemokamus sukimus.
29.7.2. Šiame lošime nemokami sukimai pateikiami po 10. 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
raundų skaičius padidinamas 10.
29.8. Lošimo funkcija:
29.8.1. 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.
29.8.2. 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.
30. Pakvaišę dėl monstrų(„Monster Madness“)
30.1. 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.
30.2. Galite rinktis sumą, kurią norite statyti ant 8 fiksuotų laimėjimo eilučių (toliau – eilutės). Norėdami
pasukti būgnus, galite rinktis mygtukus „Sukti“ arba „Didžiausias statymas“. Kai pasirenkate mygtuką
„Didžiausias statymas“ (galimas tik staliniuose kompiuteriuose), lošime žaidžiama didžiausiu leidžiamu
statymu.
30.3. Vaizdo lošimo automatas „Pakvaišę dėl monstrų“ turi universalųjį („Wild“) simbolį ir simbolį
„Scatter“, kuris paleidžia nemokamus sukimus. Tik per nemokamus sukimus gali pasirodyti du universalieji
simboliai „Scatter“: vienas, kuris padvigubina nemokamų sukimų laimėjimą, o antras – suteikia vieną
papildomą nemokamą sukimą.
30.4. Norint žaisti žaidimą:
30.4.1. 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.
30.4.2. Kai pasirenkate, spustelėkite mygtuką „Sukti“ ir paleiskite būgnus. Jei sustoję būgnai rodo
laimingą derinį, jūs laimite pagal laimėjimų lentelę.
30.4.3. 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.
30.4.4. 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“.
30.5. 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.
30.6. 3 simboliai „Scatter“ paleidžia 5 pagrindinio lošimo nemokamus sukimus. Už kiekvieną rodomą
papildomą simbolį „Scatter“ gaunate 1 papildomą nemokamą sukimą.
30.7. Nemokami sukimai:
30.7.1. 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 nemokamų sukimų raundą.
30.7.2. Atliekant nemokamus sukimus, nėra simbolio „Scatter“ ir universaliojo simbolio. Tačiau tik per
nemokamus sukimus yra du universalieji simboliai „Scatter“. Pirmas universalusis simbolis „Scatter“ suteikia
vieną papildomą nemokamą sukimą, o antrasis padaugina laimėjimą du kartus. Jei tame pačiame laimingame
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derinyje yra daugiau negu vienas universalusis simbolis „Scatter“, jų daugikliai sujungiami (padauginami
kartu). Dauginantis universalusis simbolis „Scatter“ daugina tik laimėjimus, kuriuose jis naudojamas kaip
pakeičiamasis simbolis. Du universalieji simboliai „Scatter“ pakeičia visus simbolius, išskyrus save.
30.7.3. Pasibaigus nemokamiems sukimams, pasirodo mygtukas „Lošti“ (tačiau jis nerodomas, jei yra
nemokamų sukimų riba), todėl taip pat įmanoma lošti naudojant nemokamų sukimų laimėjimus.
30.8. Lošimo funkcija:
30.8.1. 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.
30.8.2. Lošimo mygtukas nepasirodo, jei laimėta suma didesnė negu tam tikra „ribinė“ suma. Jei
lošėjas jau lošia, o jo turimas laimėjimas viršija ribinę sumą, tuomet lošimo funkcija baigiasi, o lošėjas gali
surinkti savo laimėjimą.
30.8.3. 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.
31. Šaolinio tigras („Shaolin's Tiger“)
31.1. 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.
31.2. 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“ arba „Didžiausias statymas“ (tik staliniams kompiuteriams). Kai naudojate mygtuką „Didžiausias
statymas“, jūsų statymas pateikiamas su didžiausiu lošime leidžiamų kreditų ir eilučių skaičiumi.
31.3. Vaizdo lošimo automatas „Šaolinio tigras“ turi universalųjį simbolį „Auksinis tigras“ („Golden
Tiger“) 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 universaliaisiais simboliais per nemokamus
sukimus bei suteiks papildomų laimėjimų. Jūs taip pat galite pasirinkti lošti iš savo laimėjimų ir juos
padvigubinti.
31.4. Norint žaisti žaidimą:
31.4.1. 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“.
31.4.2. 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.
31.4.3. Kai pasirenkate statymą ir eilutes, spustelėkite mygtuką „Sukti“ ir paleiskite būgnus. Jei sustoję
būgnai rodo laimingą derinį, jūs laimite pagal laimėjimų lentelę.
31.4.4. 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.
31.4.5. 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“.
31.5. 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 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“.
31.6. Nemokami sukimai:
31.6.1. Juose naudojamas tas pats statymas už eilutę (vertė rodoma lauke „Statymas“) ir eilutės
vertės, naudojamos atliekant sukimą, per kurį buvo paleista ši funkcija.
31.6.2. Jei visi kaupiamieji laimėjimai, laimėti per nemokamus sukimus, yra didesni negu tam tikra riba,
lošėjas gaus ribinę sumą, ir nemokamų sukimų sesija bus baigta.
31.6.3. Pasibaigus nemokamiems sukimams, pasirodo mygtukas „Lošti“ (tačiau jis nerodomas, jei yra
nemokamų sukimų riba), todėl taip pat įmanoma lošti naudojant nemokamų sukimų laimėjimus.
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31.7. Lošimo funkcija:
31.7.1. 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.
31.7.2. Lošimo mygtukas nepasirodo, jei laimėta suma didesnė negu tam tikra „ribinė“ suma. Jei
lošėjas jau lošia, o jo turimas laimėjimas viršija ribinę sumą, tuomet lošimo funkcija baigiasi, o lošėjas gali
surinkti savo laimėjimą.
31.7.3. 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.

32. 243 Kristaliniai vaisiai („243 Crystal Fruits“)
32.1. 243 „Kristaliniai vaisiai“ yra patobulintas penkių būgnų klasikinis vaisių lošimas, siūlantis
fantastiškas išmokas. Žaidime yra penkios laimėjimo eilutės, kurių laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę, ir
aštuoni paprastieji simboliai su skirtingais išmokos lygiais, tai reiškia, kad norint laimėti, vienoje eilutėje iš eilės,
pradedant nuo kairiausios padėties, turi išsidėstyti trys ar daugiau simbolių.
32.2. Galima pasirinkti sumą, kuri bus statoma ant 5 fiksuotų laimėjimo eilučių. Būgnų sukimui galima
naudoti mygtukus „Spin“ (Sukti) arba „Bet Max“ (Didžiausias statymas).
32.3. Lošimas papildytas specialiu „Wild“ simboliu, kuris aktyvina 243 laimėjimo eilutes ir įjungia
funkciją 243 „Respin“ (Pakartotinas sukimas).
32.4. Statymo suma parenkama spustelėjus mygtukus – ir +, esančius po statymo laukeliu. Pasirinkus
didžiausią statymą ir dar kartą spustelėjus mygtuką +, statymo suma bus sumažinta iki minimumo.
32.5. Šiame žaidime yra 5 fiksuotos laimėjimo eilutės, kurios 243 „Respin“ (Pakartotinas sukimas)
funkcijos metu transformuojasi į 243 laimėjimo eilutes.
32.6. Jei, pasukus būgnus, sustoję būgnai nurodo laimėjimo derinį, jūsų laimėjimo dydis nustatomas
pagal išmokų lentelę.
32.7. Paspaudus mygtuką „Bet Max“ (Didžiausias statymas), pradedamas žaidimas su didžiausią
galima sumą žaidime. Paspaudus mygtuką „Bet Max“ (Didžiausias statymas) būgnai iškart pradės suktis.
32.8. Žaidimo lange paspaudus mygtuką „i“ (Informacija), pateikiama inforamcija apie galimus
laimėjimus. Jei laimima keliose laimėjimo eilutėse, laimėjimai yra susumuojami ir visa laimėta suma nurodoma
laukelyje „Win“ (Laimėjimas).
32.9. Laimėjimo simboliai turi pasirodyti iš eilės vienas po kito tam tikroje laimėjimo eilutėje, pradedant
kairiuoju būgnu, kad būtų suteiktas laimėjimas. Visi laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę. Išmokamas tik
didžiausias eilutės laimėjimas. Paspaudus mygtuką „Collect“ (Pasiimti), laimėjimas bus pridėtas prie bendro
kreditų skaičiaus.
32.10. 243 „Respin“ (Pakartotinas sukimas) funkcija: Jei pagrindinio žaidimo metu 2, 3 arba 4 būgnas
išsuks simbolį „WILD“243, žaidimas transformuosis į režimą „Criss Cross“ (Nuliukai kryžiukai). 5 laimėjimo
eilutės pasikeis į 243 eilutes, o pakartotino sukimo funkcija padės padidinti laimėjimą. Čia gautas laimėjimo
derinys sprogs ir paliks vietą naujiems simboliams ir kitam pakartotinam sukimui. Pradžioje laimėjimo daugiklis
yra 1x, kuris didėja su kiekvienu nauju pakartotinu sukimu, kol bus pasiektas didžiausias 5x daugiklis. Tada
funkcija išsijungs, nepriklausomai nuo to, ar buvo laimėjimas. Pakartotinų sukimų skaičius nepriklauso nuo
ekrane išsuktų simbolių „Wild“. Tačiau norint aktyvinti funkciją „Respin“ (Pakartotinas sukimas), 2, 3 arba 4
būgnas turi išsukti mažiausiai vieną „WILD“ simbolį, kuris būtų laimėjimo derinio dalimi. Pakartotinų sukimų
metu simbolis „Wild“ yra tik visų kitų simbolių pakaitalas.
32.11. Jei galima Rizikos (Gamble) funkcija, taikomos šios taisyklės:
32.11.1. Po kiekvieno laimėjimo, jei nebuvo pasiektas rizikos limitas, žaidimo lange jums bus
pateikiamas lošimo mygtukas. Staliniuose kompiuteriuose didžiausio statymo mygtukas pasikeičia į rizikos
mygtuką, kai rizikos žaidimas yra galimas. Galite pasirinkti pasiimti savo laimėjimus arba rizikuoti iš jų, kad
padvigubintumėte sumą.
32.11.2. Jei pasirenkate „Gamble“ (Rizikuoti), pasirodo užversta kortų kaladė. Turėsite atspėti, ar kita
korta yra juodos ar raudonos spalvos. Pasirinkus spalvą, korta bus apversta ir, jei jūsų spėjimas bus teisingas,
du kartus padidinsite dabartinį laimėjimą. Jei teisingos spalvos neatspėsite, prarasite paskutinio sukimo metu
gautą laimėjimą.
32.11.3. Taip pat galite naudoti mygtuką „Take Half“ (Paimti pusę), kuris pasirodo vietoje mygtuko „Bet
Max“ (Didžiausias statymas), kai įjungiate rizikos funkciją. Jis suteikia galimybę išsaugoti pusę laimėjimo, kuris
yra paimamas ir pridedamas prie balanso po to, kai pasibaigia rizikos funkcija. Iš likusio žaidėjo laimėjimo
galima lošti toliau arba galima vėl naudoti parinktį „Take Half“ (Paimti pusę).
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32.12. Mygtukas „Gamble“ (Rizika) nepasirodo, jei laimėtoji suma yra didesnė nei tam tikra „limito“
suma (kurią nustato operatorius). Jei žaidėjas jau žaidžia Rizikos žaidimą ir jo esamas laimėjimas yra didesnis
už limito sumą, Rizikos funkcija pasibaigia, ir žaidėjas gali pasiimti savo laimėjimą.
32.13. Jei baigiate žaidimą, visi jūsų laimėjimai bus tinkamai įskaityti į jūsų sąskaitą, atsižvelgiant į
laimėtą rezultatą, gautą iki priešlaikinio žaidimo nutraukimo. Jei žaidimas buvo nutrauktas funkcijos „Gamble“
(Rizika) metu, vis tiek galėsite tęsti žaidimą 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.
33. Laukinis oras („Wild Weather“)
33.1. „Wild Weather“ („Laukinis oras“) – tai žaidimas su dviem specialiais laukiniais simboliais:
vertikaliai išsiplečiančiu laukiniu simboliu ir „Mega“ išsiplečiančiu laukiniu simboliu.
33.2. Žaidime yra devynios laimėjimo eilutės, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę.
33.3. Žaidime yra dešimt įprastų simbolių, vienas išsklaidytas simbolis, vienas vertikaliai išsiplečiantis
laukinis simbolis ir vienas „Mega“ išsiplečiantis laukinis simbolis. Laimima, jei trys arba daugiau simbolių
sutampa iš eilės, pradedant nuo kairės pusės. Galite pasirinkti sumą, kurią norite statyti ant 9 fiksuotų laimėjimo
eilučių.
33.4. Būgnų sukimui galite naudoti mygtukus „Spin“ („Sukti“) arba „Bet Max“ („Didžiausias statymas“).
Pasirinkę „Bet Max“ žaidimą žaisite su didžiausiu leidžiamu statymu.
33.5. „Wild Weather“ („Laukinis oras“) yra žaidimas, kuriame papildomai naudojamas vertikaliai
išsiplečiantis laukinis simbolis ir „Mega“ išsiplečiantis laukinis simbolis.
33.6. Minimalus statymas 0,1 Eur, Maksimalus statymas 100 Eur; Maksimalus laimėjimas 36000 Eur.
33.7. Pasirinkite savo statymą spustelėdami mygtukus – arba +, esančius po bendro statymo laukeliu.
Žaidime yra 9 fiksuotos laimėjimo eilutės.
33.8. Pasirinkę savo statymą, spustelėkite mygtuką „Spin“ („Sukti“) ir pasukite būgnus. Jei sustoję
būgnai parodo laimingą derinį, laimite. Jūsų laimėjimas apskaičiuojamas pagal laimėjimų lentelę.
33.9. 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.
33.10. 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.
33.11. 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 užpildo visą būgną pakeisdamas kitus aukščiau bei žemiau esančius simbolius į
laukinius simbolius. Laukiniai simboliai pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus išsklaidytus simbolius. Žaidimas
funkcionuoja taip, kad vertikaliai išsiplečiantis laukinis simbolis rodomas tik laiminčiose kombinacijose.
33.12. „Wild Weather“ („Laukinis vėjas“) yra patobulintas išsklaidytas simbolis, kuris suteikia
nemokamų sukimų. Jei bet kurioje būgnų vietoje po sukimo rodomi 3, 4 arba 5 išsklaidyti simboliai, laimėsite
nemokamų sukimų su specialiu „Mega“ išsiplečiančiu laukiniu simboliu. Nemokamų sukimų skaičius priklauso
nuo išsklaidytų simbolių skaičiaus ekrane. 3 išsklaidyti simboliai suteikia 5 nemokamus sukimus, 4 išsklaidyti
simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų, o 5 išsklaidyti simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų.
33.13. „Mega“ išsiplečiantis laukinis simbolis yra speciali funkcija, kuri galima tik nemokamų sukimų
metu. 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.
33.14. Jei baigiate žaidimą tuo metu, kai pagrindinio žaidimo metu pasiūlomas mygtukas „Collect“
(„Pasiimti“), visi jūsų laimėjimai įskaitomi į jūsų sąskaitą. Jei žaidimas buvo nutrauktas funkcijos „Free Spins“
(„Nemokami sukimai“)/„Gamble“ („Lošimas“) metu, vis tiek galėsite tęsti savo lošimą nuo tos vietos, kurioje jis
buvo nutrauktas. Jei jūsų žaidimas buvo nutrauktas dėl tam tikrų techninių problemų, tada, kai grįšite į žaidimą,
jis bus atkurtas ir žaisite nuo tos vietos, nuo kurios baigėte.
______________

