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PATVIRTINTA: 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 

                                              2019 m. rugsėjo mėn. 12 d. įsakymu Nr. DIE-526 

 

UAB „TOP SPORT“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO 

PAPILDYMAS   

Bendrovė Reglamento Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų A kategorijos 

lošimo automatais taisyklės, papildo punktais nuo 2.481 iki  2.514 imtinai ir išdėsto juos taip: 

2.481 Žaidimas „5 Sėkmės Liūtai“ („5 Lucky Lions“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,88 € 

Maksimalus statymas 880 € 

Monetos nominalas 0,01; 0,02; 0,05 ir 0,1€ 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 

 6 stulpeliai ir 4 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 6 stulpeliai ir 4 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01; 0,02; 0,05 ir 0,1€. 

 Fiksuotos eilutės: 88. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus 88, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras žaidėjo statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖ monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais. 
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MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. 

Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 
Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

 

Žaidimo simboliai: 

Laukinis simbolis Sklaidos simbolis 
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6 1,000 6 100 

5 500 5 50 

4 100 4 15 

3 50 3 3 

 pakeičia visus simbolius, išskyrus . 

Didelių laimėjimų simboliai 

  
6 1,000 6 700 

5 500 5 350 

4 100 4 55 

3 50 3 30 

  
6 800 6 600 

5 400 5 300 

4 60 4 50 

3 40 3 30 

Mažo dydžio laimėjimų simboliai 

  
6 500 6 500 

5 250 5 250 

4 45 4 40 

3 20 3 20 
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6 300 6 200 

5 150 5 100 

4 35 4 30 

3 10 3 10 

  
6 100 6 100 

5 75 5 50 

4 25 4 20 

3 5 3 5 

Nemokami sukimai: 

 PREMIJOS PASIRINKIMO FUNKCIJA aktyvuojama, kai 3 AR DAUGIAU 

simbolių pasirodo bet kur ant būgnų. 

 Pasirinkite arba ir laimėkite 8, 10, 12, 15 arba 18 

NEMOKAMŲ SUKIMŲ. 

 Pasirinktas liūto simbolis bus vienintelis simbolis, rodomas nemokamų sukimų metu, 

o visi kiti liūto simboliai bus pašalinti. 

 Prieš kiekvieną nemokamą sukimą 4 pasirinkti liūto simboliai yra PRIDEDAMI prie 

atsitiktinai parinkto būgno. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus papildomą 

lošimą 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

Kitos taisyklės: 

 Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę. 

 Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas. 

 Sudedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 
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 ir gali būti interpretuojami atitinkamai kaip 

ir  

Laimėjimų linijos: 
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Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.482 Žaidimas „5 Mariačiai“ („5 Mariachis“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,25 € 

Maksimalus statymas 250 € 

Monetos nominalas 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25 ir 0,5€ 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMOmetu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25 ir 0,5 € 

 Fiksuotos eilutės: 25. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras žaidėjo statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖ monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 



 7 

 Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais. 

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

  

 

Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 

 

Įjungia arba išjungia garsą.  
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Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

Simboliai: 

PAKAITINIS 

 

52,500 

 

52,500 

 Daugiklis už kiekvieną laiminčią liniją yra PAKAITINIS simbolių skaičius 

laiminčioje linijoje. 

 

Pakeičia visus simbolius, išskyrus ir 

simbolius. 

 

Simboliai pasirodo tik 

PAGRINDINIAME LOŠIME. 

 

Simboliai rodomi tik 1 būgnuose. 

 

Simboliai rodomi tik 2 būgnuose. 

 

Simboliai rodomi tik 3 būgnuose. 

 

Simboliai rodomi tik 4 būgnuose. 
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Simboliai rodomi tik 5 būgnuose. 

 Prieš išmokant laimėjimus, rodomas kaip  

 

Pakeičia visus simbolius, išskyrus 

ir simbolius. 

 

Simboliai pasirodo tik nemokamų sukimų 

metu. 

 

Simboliai rodomi tik 1 būgnuose. 

 

Simboliai rodomi tik 2 būgnuose. 

 

Simboliai rodomi tik 3 būgnuose. 

 

Simboliai rodomi tik 4 būgnuose. 

 

Simboliai rodomi 5 būgnuose. 

 Prieš išmokant laimėjimus, rodomas kaip  

 

 

Sklaidos simbolis 

 

 550 

 410 

 33 
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 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų, laimėjimų. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 

Simbolis išmoka laimėjimą, kai pasirodo 

greta. 

 

Išmokos 

  

5 500 5 350 

4 200 4 100 

3 50 3 25 

  

5 250 5 250 

4 75 4 75 

3 15 3 15 

  

5 150 5 125 

4 20 4 20 

3 15 3 5 
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5 125 5 100 

4 20 4 10 

3 5 3 5 

 

5 100 

4 10 

3 5 

 Visi simboliai išmoka laimėjimus iš kairės į dešinę, išskyrus , kuris išmoka už 

bet kur greta atsiradusius simbolius. 

Pinjatos pasirinkimo funkcija: 

 Pinjatos pasirinkimo funkcija yra aktyvuojama, kai 3  simboliai pasirodo ant 2, 

3 ir  4 būgnų pagrindinis lošimas ir nemokamų lošimų metu.  

 Pasirinkite ir laimėkite momentinį piniginį prizą, padaugintą iš STATYMO 2, 3, 5, 10, 

50 ar 100. 

 

Nemokami sukimai: 

 15 nemokamų sukimų suteikiama, kai greta pasirodo 3 ar daugiau simbolių. 

 Nemokamų sukimų metu, kai pasirodo vienas ar daugiau simbolių, visi ekrane 

esantys simboliai pavirsta į tokį patį simbolį, kuris bus vienas iš šių 

simbolių. 

 Funkciją galima pakartotinai aktyvuoti. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo 

laimėjus papildomą lošimą. 
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Kitos taisyklės: 

 Žaidžiama visomis 25 linijomis. 

 Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 Išmokamas tik didžiausias laimėjimas kiekviena kryptimi, tačiau derinyje turi būti 

bent 1 nelaukinis simbolis. 

 ir  išmoka laimėjimus pagal mokėjimų lentelę. 

Laimėjimų linijos: 

                

                

                

    

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.483 Žaidimas „12 Zodiakų“ („12 Zodiacs“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,01 € 

Maksimalus statymas 180 € 

Monetos nominalas 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25 ir 0,5 € 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 
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 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25 ir 0,5€ 

 Eilutes galima pasirinkti kaip 1, 3, 5, 9, 12, 14 ir 18. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras žaidėjo statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 Visi eilučių laimėjimai įvyksta tik pasirinktose eilutėse. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais. 

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. 

Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  
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MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

Simboliai: 

Pakaitinis 

 

Simboliai rodomi tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose. 

 

Pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus 

sklaidos simbolius. 

 Atsitiktinai visi laiminčiame derinyje pavirs į ir padaugins laimėjimus X3 

 Daugiklis kiekvienai linijai yra taikomas tik vieną kartą. 

Sklaidos simbolis 

 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie laimėjimų linijų. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 
5 38 

4 8 

3 2 

Išmokos: 
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 Visi simboliai skaičiuojami iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę, išskyrus sklaidos 

simbolius, kurie išmokami bet kuria kryptimi. 

 Jeigu linijoje pasirodo bet kuris 5, laimėjimai yra išmokami tik iš kairės į dešinę. 

Laimėjimų išmokėjimai: 

  

5 188 5 188 

4 33 4 33 

3 8 3 8 

  

5 188 5 188 

4 33 4 33 

3 8 3 8 

  

5 188 5 188 

4 33 4 33 

3 8 3 8 

  

5 188 5 188 

4 33 4 33 
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3 8 3 8 

  

5 188 5 188 

4 33 4 33 

3 8 3 8 

  

5 188 5 188 

4 33 4 33 

3 8 3 8 

 

 6 NEMOKAMI SUKIMAI yra suteikiami, kai 3 AR DAUGIAU simbolių 

pasirodo bet kur ant būgnų PAGRINDINIAME žaidime. 

 Funkcijos metu rodomi tik ZODIAKO IŠMOKĖJIMO Simboliai. 

 Bet kur atsirandantys sutampantys ZODIAKO IŠMOKĖJIMO simboliai pasikeičia į 

 simbolį ir išmokami kaip  

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus 

papildomą lošimą. 

Kitos taisyklės: 

 Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas. 

Laimėjimų linijos: 
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Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.484 Žaidimas „Ugnis, Vanduo, Žemė ir Oras“ („Arcane Elements“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,50 € 

Maksimalus statymas 500 € 

Monetos nominalas 0,01; 0,02; 0,05; 0,1 ir 0,25€ 

Maksimalus eilutės laimėjimas 150000 € 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01; 0,02; 0,05; 0,1 ir 0,25 € 

 Fiksuotos eilutės: 50. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras statymas žaidėjo eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 
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LIKUTIS  Dabartinis žaidėjo likutis eurais. 

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui (jei 

aktyvintas).  

 

Sustabdo būgnus (jei aktyvinti). 

Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą.  

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  
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Laukinis simbolis 

Kiekvieno sukimo metu vienas iš keturių atsitiktinai parinktų elementų veikia kaip laukinis 

„Wild“ simbolis: 

 Jeigu atsiranda ekrano viršuje, tai  pavirsta ; 

 Jeigu atsiranda ekrano viršuje, tai pavirsta ; 

 Jeigu atsiranda ekrano viršuje, tai pavirsta ; 

 Jeigu atsiranda ekrano viršuje, tai pavirsta ; 

 LAUKINIS SIMBOLIS pakeičia visus simbolius, išskyrus . 

  simboliai rodomi tik 2, 3 ir 4 būgnuose. 

  nesuteikia laimėjimų. 

Išmokos: 

 Žaidžiama visomis 50 linijomis. 

 Visi laimingi deriniai (simboliai) nustatomi iš kairės į dešinę. 

Simboliai: 

  
5 800 5 650 

4 180 4 150 

3 40 3 30 

  
5 500 5 350 

4 120 4 80 
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3 25 3 20 

  
5 250 5 180 

4 60 4 50 

3 15 3 15 

  
5 140 5 70 

4 40 4 20 

3 10 3 5 

  
5 60 5 50 

4 15 4 15 

3 5 3 5 

  
5 40 5 30 

4 10 4 10 

3 5 3 5 

Nemokami sukimai: 

 10 nemokamų sukimų suteikiami, kai  simbolis pasirodo 2, 3 ir 4 būgnuose. 

 Du iš keturių  elementų turi būti pasirinkti, kad taptų 

aktyviais laukiniais simboliais 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo 

laimėjus papildomą lošimą. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

Kitos taisyklės: 
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 Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 Kiekvienoje linijoje laimimas tik didžiausias laimėjimas. 

Laimėjimų linijos: 

                

                

                

                

                

                

      

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.485 Žaidimas „Šalin Bombas!“ („Bombs Away!“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,50 € 

Maksimalus statymas 500 € 

Monetos nominalas 0,01; 0,02; 0,05; 0,1 ir 0,25€ 
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Maksimalus eilutės laimėjimas 150000 € 

 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja  PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01; 0,02; 0,05; 0,1 ir 0,25 € 

 Fiksuotos eilutės: 50. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras statymas žaidėjo eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais. 

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo lygiu 

ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  
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Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 
Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

 

Simboliai: 

Pakaitinis 

 

 5,500 

 susprogsta, pasikeisdami į . Atsitiktiniai gretimi simboliai 

taip pat pasikeičia į . 

 pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus  sklaidos simbolius. 

Sklaidos simbolis 

 

 550 

 410 

 33 
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 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo 

 Žaidžiama visomis 50 linijomis 

 Visi simboliai išmoka iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos  

simbolius, kurių laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 

Išmokos: 

  

5 200 5 200 

4 75 4 75 

3 25 3 25 

  

5 75 5 75 

4 50 4 25 

3 15 3 10 

  

5 75 5 75 

4 25 4 25 

3 10 3 10 
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5 50 5 50 

4 20 4 15 

3 10 3 5 

  

5 50 5 50 

4 15 4 10 

3 5 3 5 

 

5 50 

4 10 

3 5 

Nemokami sukimai: 

 10 NEMOKAMŲ SUKIMŲ yra suteikiami, kai 3 AR DAUGIAU  simbolių 

pasirodo bet kur ant būgnų PAGRINDINIAME žaidime. 

 Papildomi  yra nuleidžiami ant bet kokio skaičiaus atsitiktinių simbolių ir 

pakeičiami į . 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo 

laimėjus papildomą lošimą. 

Kitos taisyklės: 
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 Sudedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 Išmokamas tik didžiausias laimėjimas kiekviena kryptimi, tačiau derinyje turi būti 

bent 1 nelaukinis simbolis. 

Laimėjimų linijos: 

                

                

                

                

                

                

      

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.486 Žaidimas „Kojotų Smūgis“ („Coyote Crash“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,01 € 
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Maksimalus statymas 250 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5€ 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5€ 

 Eilutes galima pasirinkti kaip 1, 3, 5, 10, 15, 20 ir 25. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 Visi eilučių laimėjimai įvyksta tik pasirinktose eilutėse. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras statymas žaidėjo eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 



 28 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. 

Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą.  

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

Simboliai: 

Pakaitinis 

  pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus  sklaidos simbolius. 

 

 

5 5,000 

4 500 

3 100 

2 10 

Sklaidos simbolis 

 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų, laimėjimų. 
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 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami prie linijų, laimėjimų. 

 

5 200 

4 10 

3 3 

2 2 

 

Išmokos: 

 Visi simboliai išmoka iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos  simbolius, kurių 

laimėjimai pridedami prie linijų, laimėjimų 

  

5 2,000 5 1,000 

4 500 4 250 

3 100 3 50 

  

5 1,000 5 750 

4 100 4 100 

3 30 3 30 

  

5 750 5 250 

4 100 4 20 

3 30 3 5 
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5 750 5 250 

4 100 4 50 

3 30 3 5 

  

5 100 5 100 

4 20 4 20 

3 3 3 3 

 

5 100 

4 20 

3 3 

 

Nemokami sukimai: 

 12 NEMOKAMŲ SUKIMŲ suteikiami, kai 3  pasirodo BET KURIOJE 

VIETOJE. 

 25 NEMOKAMI SUKIMAI suteikiami, kai 4  pasirodo BET KURIOJE 

VIETOJE. 

 50 NEMOKAMŲ SUKIMŲ suteikiami, kai 5  pasirodo BET KURIOJE 

VIETOJE. 

 Visi laimėjimai yra keturgubinami. 

 Funkciją galima pakartotinai aktyvuoti. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo 

laimėjus papildomą lošimą. 
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Kitos taisyklės: 

 Sudedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas 

Laimėjimų linijos: 

                

                

                

    

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.487 Žaidimas „Drakonų Sostas“ („Dragon‘s Throne“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,50 € 

Maksimalus statymas 500 € 

Monetos nominalas 0,01; 0,02; 0,05; 0,1 ir 0,25€ 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲSUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01; 0,02; 0,05; 0,1 ir 0,25 € 
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 Fiksuotos eilutės: 50. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras statymas žaidėjo eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras statymas žaidėjo eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. 

Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  
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MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą.  

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

Simboliai: 

Pakaitinis 

  simboliai rodomi tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose 

  pakeičia visus simbolius, išskyrus . 

 Laimėjimas yra PADVIGUBINTA, kai vienas ar daugiau  simbolių 

pakeičia laiminčioje kombinacijoje. 

Drakono sostas 

  pasirodo ant 3 būgno ir tik tada, jei bet kuris 

pasirodo 1 būgno centre. 

 

Išmokos: 

 

 Visi simboliai išmoka iš kairės į dešine; 

 Žaidžiama visomis 50 linijomis. 
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5 500 5 250 

4 150 4 100 

3 20 3 15 

  

5 200 5 150 

4 80 4 50 

3 10 3 5 

  

5 100 5 100 

4 30 4 30 

3 4 3 4 

  

5 75 5 75 

4 20 4 20 

3 3 3 3 

  

5 50 5 50 

4 10 4 10 

3 2 3 2 

 

Nemokami sukimai: 
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 Funkcija aktyvuojama, kai bet kuris pasirodo centrinėje 1 

būgno pozicijoje, tas pats drakonas pasirodo 5 būgne, o  atsiranda bet kur ant 3 

būgno. 

 Pradedantysis drakonas yra žaidėjo dešinėje esantis drakonas; priešininko drakonas yra 

kairėje. 

 Nemokamų lošimų metu laimėjimas arba pralaimėjimas lemia gyvybės taškų gavimą 

arba praradimą. 

 Nugalėjus drakoną, žaidėjo drakonas gauna papildomų gyvybės taškų ir tuomet tampa 

galingesniu drakonu. 

 Žaidėjo drakonas maksimaliai gali surinkti 8 gyvybės taškus. 

 Nemokami sukimai yra žaidžiami tol, kol nugalimi visi drakonai arba nugalimas 

žaidėjo drakonas. 

 Jeigu žaidėjo drakonas nugalimas, 1x bendro statymo yra suteikiama už kiekvieną 

priešininko likusį gyvybės tašką. 

 Jei nugalimi visi 3 drakonai, pasirodo paskutinis drakonas . 

 Jeigu pralaimi, 2X bendro statymo yra suteikiama už kiekvieną likusį žaidėjo 

gyvybės tašką. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo 

laimėjus papildomą lošimą. 

Drakonų dvikovos: 

Aktyvuojantis drakonas 1 raundas 2 raundas 3 raundas 4 raundas 

     

     

     

     

Daugiklis: 
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1 raundas 2 raundas 3 raundas 4 raundas 

1x 1x 2x 3x 

Suteikiami papildomi gyvybės taškai: 

1 raundo pabaiga 2 raundo pabaiga 3 raundo pabaiga 

1 1 2 

Pradedančio drakono gyvybės taškai: 

     

3 4 5 6 8 

Kitos taisyklės: 

 Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas 

Laimėjimų linijos: 
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Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.488 Žaidimas „Fa Kai Šen“ („Fa Cai Shen“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,01 € 

Maksimalus statymas 280 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5€ 

Maksimalus vieno lošimo laimėjimas 150000 € 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25 ir 0,5 € 

 Eilutes galima pasirinkti kaip 1, 3, 8, 12, 16, 18, 24 ir 28. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš monetos 

nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 Visi eilučių laimėjimai įvyksta tik pasirinktose eilutėse. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 
 Jei kliento ekrane rodomas rezultatas skiriasi nuo serverio rezultato, rodomo žaidimo 

istorijoje, teisingu laikomas bus serverio rezultatas. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  
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MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą.  

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

Simboliai: 
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Pakaitinis 

 simboliai rodomi tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 

 Laimėjimas yra TRIGUBINAMA, kai vienas ar daugiau simbolių pakeičia 

laiminčioje kombinacijoje. 

 pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

 Prieš laimėjimų išmokėjimą bet kuris laiminčiame derinyje pasirodantis 

simbolis išsiplečia, kad uždengtų visą būgną. 

Sklaidos simbolis 

 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 

 5,100 

 410 

 31 

Išmokos: 

 Visi simboliai išmoka iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolius, kurių laimėjimai 

pridedami prie linijų laimėjimų. 

  

5 1,000 5 500 

4 250 4 100 

3 20 3 10 

2 1 2 1 
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5 250 5 100 

4 50 4 20 

3 5 3 3 

2 1 2 - 

  

5 100 5 100 

4 20 4 20 

3 3 3 3 

2 - 2 - 

  

5 50 5 50 

4 10 4 10 

3 2 3 2 

2 - 2 - 

  

5 50 5 25 

4 10 4 5 

3 2 3 1 
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2 - 2 - 

  

5 25 5 25 

4 5 4 5 

3 1 3 1 

2 - 2 - 

 

Nemokami sukimai: 

 12 nemokamų sukimų yra suteikiami, kai bet kur ant būgnų pasirodo 3 ar daugiau 

 simbolių. 

  simbolis kiekvieno sukimo metu ekrane pasirodys du kartus, bet ne ant 

gretimų būgnų. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

Kitos taisyklės: 

 Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas 

Laimėjimų linijos: 
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Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.489 Žaidimas „4 Dieviški Padarai“ („4 Divine Beasts“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,30 € 

Maksimalus statymas 300 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

Maksimalus eilutės laimėjimas 150000 € 

 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25 ir 0,5 €. 

 Laimėjimo būdai fiksuoti 243, o bendras statymas monetomis fiksuotas 30. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras žaidėjo statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokio laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELJE rodomas 

dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  
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MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras statymas žaidėjo eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  
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Simboliai: 

Pakaitinis 

 

 5500 

 4200 

 350 

  pakeičia visus simbolius, išskyrus . 

  simboliai pasirodo tik PAGRINDINIAME LOŠIME. 

 

  pasirodo tik 3, 4, ir 5 būgnuose PAGRINDINIAME LOŠIME. 

 

                                                 Sklaidos simbolis 

 
 

 44 

 31 

  simboliai pasirodo tik PAGRINDINIAME LOŠIME. 

  laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 

Išmokos: 

 Visi simboliai išmoka iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos  simbolius, kurių 

laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Laimėjimas išmokamas tik už ilgiausią sutampančių simbolių derinį. 
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 laimėjimai pridedami prie kitų laimėjimų 

Didelių laimėjimų simboliai: 

  

5 500 5 300 

4 200 4 100 

3 50 3 30 

  

5 250 5 200 

4 50 4 30 

3 20 3 15 

Mažo dydžio laimėjimų simboliai: 

  

5 100 5 50 

4 25 4 20 

3 10 3 5 
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5 50 5 50 

4 10 4 10 

3 5 3 5 

 

Žydrojo drakono nemokami sukimai: 

 

 7 nemokami sukimai suteikiami, kai  simbolis pasirodo per visą 1 būgną, ir kai 

bet kur pasirodo 3 ar daugiau  simbolių. 

 simbolis gali pasirodyti tik vieną kartą ant 1, 2 arba 3 būgno. 

 Prieš laimėjimų išmokėjimą bet kuris laiminčiame derinyje pasirodantis 

simbolis išsiplečia, kad uždengtų visą būgną. 

 simboliai veikia kaip simboliai. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 2 pakartotiniai sukimai aktyvuojami atsitiktinai pagrindinio lošimo metu. 

Vermiliono paukščio nemokami sukimai: 

 7 nemokami sukimai suteikiami, kai simbolis pasirodo per visą 1 būgną, ir kai 

bet kur pasirodo 3 ar daugiau simbolių. 
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 simbolis gali pasirodyti tik vieną kartą ant 2 arba 3 būgno. 

 simbolis išsiplės per papildomą (-as) 1 - 6 vietą (-as) nuo savo sustojimo vietos 

bet kuria tiesia kryptimi nuo paskutinio išsiplečiančio simbolio. 

 simboliai išmoka ir veikia kaip simboliai. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 2 pakartotinis sukimas aktyvuojami atsitiktinai pagrindinio lošimo metu. 

 simbolis gali pasirodyti tik vieną kartą ant 1, 2 arba 3 būgno. 

 simbolis išsiplės per papildomą (-as) 1 vietą (-as) nuo savo sustojimo vietos bet 

kuria tiesia kryptimi nuo paskutinio išsiplečiančio simbolio. 

 simboliai išmoka ir veikia kaip simboliai. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

Baltojo tigro nemokami sukimai: 

 7 nemokami sukimai suteikiami, kai  simbolis pasirodo per visą 1 būgną, ir kai 

bet kur pasirodo 3 ar daugiau  simbolių. 

 Kai 2  simboliai pasirodys bet kurioje vietoje, laimimas 1 nemokamas sukimas. 

 Kiekvieno nemokamo sukimo metu kiekvienas  simbolis pajudės per 1 poziciją 

bet kuria kryptimi tiesiai, nekirsdamas ar neužimdamas tos pačios pozicijos. 

  simboliai veikia kaip simboliai. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 2 pakartotiniai sukimai aktyvuojami atsitiktinai pagrindinio lošimo metu. 

 Kai 2 simboliai pasirodys bet kurioje vietoje pakartotinis lošimas 1 yra 

garantuojamas. 
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 Kiekvieno pakartotinio sukimo metu kiekvienas  simbolis pajudės per 1 poziciją 

bet kuria kryptimi tiesiai, nekirsdamas ar neužimdamas tos pačios pozicijos. 

  simboliai veikia kaip  simboliai. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

Juodojo Vėžlio nemokami sukimai: 

 7 nemokami sukimai suteikiami, kai simbolis pasirodo per visą 1 būgną, ir kai 

bet kur pasirodo 3 ar daugiau  simbolių. 

 simbolis gali pasirodyti tik vieną kartą ant 2 arba 3 būgno. 

 Prieš laimėjimų išmokėjimą simbolis išsiplės į papildomą (-as) 2 arba 3 vietą (-

as) į dešinę. 

 simboliai veikia kaip simboliai. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 2 pakartotiniai nemokami sukimai aktyvuojami atsitiktinai pagrindinio lošimo metu. 

 simbolis gali pasirodyti tik vieną kartą ant 2 arba 3 būgno. 

 Prieš laimėjimų išmokėjimą simbolis išsiplės į papildomą (-as) 2 vietą (-as) į 

dešinę. 

 simboliai veikia kaip simboliai. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

Kitos taisyklės : 

 Žaisti 243 linijomis už nustatytą 30 monetų kainą. 

 Nemokamų lošimų ir pakartotinių lošimų funkcijų negalima aktyvuoti tame pačiame 

lošime. 

 Pakartotiniai nemokami sukimai yra žaidžiami priklausomai nuo pagrindiniame 

lošime pasirinktų lošimo linijų skaičiaus ir statymo lygio. 
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 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir lošimo linijų skaičiui, koks 

buvo laimėjus papildomą lošimą. 

 Pridedami skirtingų lošimo linijų laimėjimai. 

 Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.490 Žaidimas „Pasienio Sėkmė“ („Frontier Fortune“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,25 € 

Maksimalus statymas 250 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

 Fiksuotos eilutės: 25. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras statymas žaidėjo eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 
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STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras statymas žaidėjo eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  
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Simboliai: 

Pakaitinis 

 

 55000 

 41500 

 3150 

 210 

 11 

 Pakeičia visus, išskyrus . 

Premija 

 

 575 

 45 

 33 

 21 

 

Laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 

Laimėjimai yra dauginami iš bendros statymo sumos. 

 

Išmokos: 

 Visi simboliai išmoka iš kairės į dešinę, įskaitant . 

 Žaidžiama visomis 25 linijomis. 

 

  

5 1250 5 500 

4 125 4 100 

3 75 3 50 
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2 1 2 1 

  

5 250 5 150 

4 75 4 50 

3 25 3 15 

2 1 2 1 

  

5 100 5 100 

4 20 4 20 

3 3 3 3 

2 - 2 - 

  

5 75 5 75 

4 8 4 8 

3 3 33 3 

2 - 2 - 

 

Nemokami sukimai: 

 4 nemokami sukimai suteikiami už kiekvieną simbolį, atsirandantį iš kairės į 

dešinę (mažiausiai 2): 
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 simbolis nerodomas funkcijos metu. 

 Kiekvieno premijinio lošimo metu simboliai atsiras atsitiktinėse vietose. 

 Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo 

laimėjus papildomą lošimą. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

Kitos taisyklės: 

 Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas. 

Laimėjimų linijos: 

                

                

                

   

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.491 Žaidimas „Gangsteriai“ („Gangsters“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,01 € 

Maksimalus statymas 250 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 
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Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25 ir 0,5 € 

 Eilutes galima pasirinkti kaip 1, 3, 5, 10, 15, 20 ir 25. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras žaidėjo statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 Visi eilučių laimėjimai įvyksta tik pasirinktose eilutėse. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas žaidėjo eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 
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Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

Simboliai: 

Pakaitinis 

 
 2 simboliai rodomi tik 3, 4, 5 būgnuose. 

 

 pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

 

                                            Sklaidos simbolis 

 

 5,300 

 425 

 35 



 56 

 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

Išmokos: 

 Visi simboliai išmoka iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos  simbolius, kurių 

laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 

  

5 1,500 5 1,500 

4 100 4 100 

3 25 3 25 

  

5 1500 5 300 

4 100 4 50 

3 25 3 10 

  

5 300 5 300 

4 50 4 50 

3 10 3 10 



 57 

  

5 150 5 150 

4 25 4 25 

3 10 3 10 

 

5 150 

4 25 

3 10 

 

Nemokami sukimai:  

 Funkcija aktyvuojama, kai bet kurioje vietoje pasirodo 3 ar daugiau simbolių. 

 Gali pasirodyti bet kuris iš šių simbolių. 

 Rinkitės piniginius prizus pasirodžius bet kuriam iš šių 

simbolių. 

 Kiekvienas pasirinkimas suteikia 3x - 50x bendros statymo sumos. 

 10 nemokamų sukimų yra suteikiami, jei pasirodo . 

 Prieš laimėjimų išmokėjimą bet kuris laiminčiame derinyje pasirodantis 

simbolis išsiplečia, kad uždengtų visą būgną. 

 Visi laimėjimai yra TRIGUBINAMI šiuose nemokamuose sukimuose. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo 

laimėjus papildomą lošimą. 
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Kitos taisyklės: 

 Sudedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas. 

Laimėjimų linijos: 

                

                

                

    

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.492 Žaidimas „Aukso Karštinė“ („Gold Rush“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,25 € 

Maksimalus statymas 250 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5€ 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 
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 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

 Fiksuotos eilutės: 25. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras statymas žaidėjo eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖ monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖ 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 
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Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą.  

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

Simboliai: 

Pakaitinis 

 

 51,000 

 4200 

 3100 

 pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

 

 510 

 45 

 32 

 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 

Išmokos:  

 Visi simboliai išmoka iš kairės, išskyrus sklaidos  simbolius, kurių laimėjimai 

pridedami prie linijų laimėjimų. 
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 Žaidžiama visomis 25  linijomis. 

  

5 500 5 250 

4 100 4 75 

3 50 3 15 

  

5 125 5 100 

4 50 4 50 

3 10 3 5 

  

5 100 5 100 

4 50 4 25 

3 5 3 5 

  

5 100 5 75 

4 25 4 15 

3 5 3 5 
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5 75 5 75 

4 15 4 15 

3 5 3 5 

 

Nemokamų sukimai: 

 10 NEMOKAMŲ SUKIMŲ suteikiama, kai 3 pasirodo BET KURIOJE 

VIETOJE. 

 12 NEMOKAMŲ SUKIMŲ suteikiama, kai 4 pasirodo BET KURIOJE 

VIETOJE. 

 15 NEMOKAMŲ SUKIMŲ suteikiama, kai 5 pasirodo BET KURIOJE 

VIETOJE. 

 Kiekvieno nemokamo lošimo metu kasykla gali sugriūti atsitiktinai. 

 Kasyklos griuvimas garantuojamas paskutinio nemokamo sukimo metu. 

 Kiekvienos kasyklos sugriūvimas turi skirtingą atsitiktinį simbolį. 

 Kasyklos griuvimo metu nuo 3 iki 15 tų pačių simbolių nusileis ir užpildys bet kurias 

besisukančių būgnų vietas. 

 Visi simboliai, įskaitant , bet išskyrus , gali nukristi į kasyklos griūvėsius. 

 simbolis nerodomas funkcijos metu. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo 

laimėjus papildomą lošimą. 

Kitos taisyklės: 

 Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę. 

 Išmokamas tik didžiausias laimėjimas kiekviena kryptimi, tačiau derinyje turi būti 

bent 1 nelaukinis simbolis. 

 Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 
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Laimėjimų linijos: 

                

                

                

    

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.493 Žaidimas „Laimingiausia Kalėdų Eglutė“ („Happiest Christmas Tree“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,40 € 

Maksimalus statymas 400 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1 ir 0,25 € 

Maksimalus eilutės laimėjimas 150000 € 

 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1 ir 0,25 € 

 Fiksuotos eilutės: 40. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus 40, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras statymas žaidėjo eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 
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 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI 

(pranešimo juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo funkcijų 

laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo lygiu 

ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. 

Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį. Pradeda naują 

žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su daugiausia eilučių su 

didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 

 

Įjungia arba išjungia garsą.  
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Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

 

Didelių laimėjimų simboliai: 

  

5 5,000 5 5,000 

4 250 4 250 

3 25 3 25 

  
5 2,000 5 1,000 

4 150 4 100 

3 20 3 15 

 
5 500 

4 50 

3 10 

  simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

Mažų laimėjimų simboliai: 

  
5 200 5 150 

4 25 4 20 

3 5 3 5 
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5 100 5 50 

4 15 4 10 

3 5 3 5 

  simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

Prizinio krepšelio funkcija 

 Bet kuris arba , pasirodantis laiminčioje kombinacijoje 

PAGRINDINIAME LOŠIME, yra kaupiamas. 

 Surinkite KIEKVIENO PO 3 ir , kad aktyvuotumėte 

PRIZINIO KREPŠELIO FUNKCIJĄ. 

 12 simbolių pasirodo premijinio lošimo pradžioje. Rinkitės ir raskite 

, arba simbolį iki kol 3 TOKIE PATYS simboliai sutampa. 

 arba atitinkamos simbolių vertės: 10,000 | 2,500 | 1,000 

arba 500, padauginant iš pradiniame lošime statytos sumos ir statymo lygio. 

 ir derinio skaičiavimai pradedami nuo 0, perskaičiuojami 

pasibaigus PRIZINIO KREPŠELIO FUNKCIJAI ir išsaugomi kiekvienai statymo 

konfigūracijai. 

 

Nemokami sukimai: 

 15 NEMOKAMI SUKIMŲ yra suteikiami, kai 3 AR DAUGIAU simbolių 

pasirodo bet kur ant būgnų PAGRINDINIAME žaidime. 

 Bet kuris arba , pasirodantis laiminčioje kombinacijoje, 

pašalins simbolį iš visų kitų likusių NEMOKAMŲ LOŠIMŲ. 
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 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus papildomą 

lošimą. 

Kitos taisyklės: 

 Žaiskite 40 linijomis už nustatytą mokestį, kuris yra lygus 40 monetų. 

 Visi simboliai išmoka iš kairės į dešinę. 

 Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas 

 Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

 Statymo konfigūracija yra kombinuotas monetų ir statymo lygio pasirinkimas. 

Laimėjimo linijos: 

                

                

                

                

                  

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.494 Žaidimas „Karšti Vaisiai“ („Hot Fruit“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,15 € 

Maksimalus statymas 150 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25, 0,5 ir 1€ 
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Maksimalus eilutės laimėjimas 150000 € 

 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25, 0,5 ir 1€ 

 Fiksuotos eilutės: 15. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus 15, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras statymas žaidėjo eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

 Visos kitos žaidimo taisyklės rodomos IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  
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Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 
Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą (jei matoma).  

 

Įjungia arba išjungia garsą. 

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

 

Rodo žaidimo meniu.  

 

 

 Laukinis simbolis 

 ir simboliai pakeičia visus kitus simbolius. 

 pasirodo tik ant 1, 2, 4 ir 5 būgnų. 

 nesuteikia laimėjimų. 

Didelių laimėjimų simboliai: 

   

 

 

 

 

 

 

 

15 25,000 - - - - 
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14 4,000 - - - - 

13 1,200 - - - - 

12 800 - - - - 

11 750 - - - - 

10 600 900 750 600 500 

9 500 300 250 200 175 

8 400 250 200 175 150 

7 300 200 150 125 100 

6 150 175 120 100 75 

5 100 75 60 50 40 

4 40 30 25 25 25 

3 10 5 5 5 5 

 

Funkcija „Karšti Vaisiai“ funkcija 

 „Karšti Vaisiai“ funkcija atsitiktinai aktyvuojama bet kurio sukimo metu. 

 Ekrane pasirodantys arba simboliai gali 

atitinkamai pasikeisti į arba simbolius ir būti 

skaičiuojami kaip 2 simboliai. 

 Ekrane pasirodantys simboliai gali atsitiktinai pavirsti į simbolį ir būti 

skaičiuojami kaip 3 simboliai. 

 

Nemokami sukimai: 

 6 NEMOKAMI SUKIMAI aktyvuojami, jeigu 3 ar daugiau simbolių pasirodo 

iš kairės į dešinę ARBA iš dešinės į kairę (mažiausiai ir ant 1 ir 2 būgnų 

ARBA ant 4 ir 5 būgnų). 
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 12 NEMOKAMŲ SUKIMŲ aktyvuojami, jeigu 3 ar daugiau simbolių pasirodo 

iš kairės į dešinę ARBA iš dešinės į kairę (mažiausiai ir ant 1 ir 2 būgnų 

su ir ant 4 ir 5 būgnų) 

 Bet koks laiminčioje kombinacijoje pasirodantis simbolis bus užrakintas likusiuose 

nemokamuose lošimuose (išskyrus pagrindiniame lošime) 

 Užrakinti simboliai gali dvigubėti arba trigubėti, ir likti likusiems lošimams. 

 Daugiausia 14 simbolių gali būti užrakinti bet kokia atsitiktine tvarka. 

 Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus papildomą 

lošimą 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

Kitos taisyklės: 

 Žaiskite 15 linijomis už nustatytą mokestį, kuris yra lygus 15 monetų. 

 Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę. 

 Laimėjimas išmokamas tik už ilgiausią sutampančių simbolių derinį. 

 Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

  

Laimėjimo linijos 

                

                

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.495 Žaidimas „Indėnų Grynųjų Pinigų Gaudytojas“ („Indian Cash Catcher“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,01 € 

Maksimalus statymas 250 € 
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Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5€ 

Maksimalus vieno lošimo laimėjimas 150000 € 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5€ 

 Laimėjimo būdus galima pasirinkti kaip 3, 9, 27, 81 ir 243, o bendras statymas 

monetomis atitinkamai fiksuotas 1, 3, 9, 15 ir 25. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras žaidėjo statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokiu būdu laimėto laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  
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Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

 

Žaidimo nustatymai: 

Greitas sukimas Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą. 

Garsas Koreguoja pagrindinio garso lygį. 

Simboliai: 

Pakaitinis 

 

Pakeičia visus kitus simbolius, įskaitant 

sklaidos simbolius. 

Premija 

 

 5100 

 415 

 32 

 Laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 
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 Laimėjimai yra dauginami iš bendros statymo sumos. 

 Jei pasirodo 5 ir , išmoka yra dauginama 100x bendro statymo sumos tik už 

. 

 

Išmokos: 

  

5 5,000 5 2,500 

4 200 4 100 

3 100 3 50 

  

5 1000 5 250 

4 100 4 40 

3 50 3 10 

  

5 150 5 150 

4 25 4 25 

3 6 3 6 
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5 80 5 80 

4 15 4 10 

3 6 3 4 

  

5 70 5 60 

4 10 4 10 

3 3 3 3 

 

Nemokami sukimai: 

 12 nemokamų sukimų yra suteikiami, kai bet kur atsiranda 3 ar daugiau 

simbolių, įskaitant kai jie pasirodo nemokiose zonose. 

 simboliai bet kokį laimėjimą padaugina x5, jei yra laimėjusiame derinyje. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir lošimo linijų skaičiui, koks 

buvo laimėjus papildomą lošimą. 

 Funkcijos metu galima laimėti papildomų nemokamų sukimų. 

Kitos taisyklės: 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir lošimo linijų skaičiui, koks 

buvo laimėjus papildomą lošimą. 

 Pridedami skirtingų lošimo linijų laimėjimai. 

 Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

 Išmokamas tik didžiausias laimėjimas kiekviena kryptimi, tačiau derinyje turi būti bent 

1 nelaukinis simbolis. 

Nutrūkus ryšiui: 
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 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.496 Žaidimas „Šok!“ (“Jump! “) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,25 € 

Maksimalus statymas 250 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

 Laimėjimo būdai fiksuoti 192 - 1024, o bendras statymas monetomis fiksuotas 25. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus 25, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras statymas žaidėjo eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖ monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 
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MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 
Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

Simboliai: 

Pakaitinis 

 

Simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

 

 

Gali pasirodyti ekrane tik kartą bet kurio 

PAGRINDINIO LOŠIMO METU. 
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Nesuteikia laimėjimų. 

 

Didelių laimėjimų simboliai: 

  

5 500 5 300 

4 200 4 120 

3 15 3 10 

 

5 200 

4 70 

3 10 

 

Mažo dydžio laimėjimų simboliai: 

  

 

5 150 5 70 

4 40 4 30 

3 5 3 5 

 

5 40 
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4 15 

3 5 

 

Išsiplečiančio simbolio funkcija: 

 Bet kuris ekrane laimintis simbolis aktyvuoja atitinkamą simbolį IŠSIPLEČIANČIO 

SUKIMO ekrane. 

 Aktyvavus visus simbolius, IŠSIPLEČIANČIO SUKIMO funkcija garantuoja 

sekantį lošimą. 

 Aktyvavus lošimą, 5 tokie patys atsitiktiniai simboliai, išskyrus , pasirodys 

bet kur ekrane prieš sustojant būgnams. 

 Simbolių negalima aktyvuoti IŠSIPLEČIANČIO SUKIMO funkcijos metu. 

 Visi simboliai yra išjungiami IŠSIPLEČIANČIO SUKIMO funkcijos pabaigoje. 

 Aktyvuoti IŠSIPLEČIANČIO SUKIMO simboliai yra išsaugomi už kiekvieną 

statymo derinį. 

Pakartotiniai nemokami sukimai: 

 Bet kuris pasirodęs ekrane PAGRINDINIO LOŠIMO METU suteikia 

PAPILDOMĄ SUKIMĄ. 

 Bet kuris laimėjimas, LAIMĖTAS PAKARTOTINIŲ LOŠIMŲ METU, suteikia dar 

vieną PAKARTOTINĮ LOŠIMĄ. 

 7 NEMOKAMI SUKIMAI yra suteikiami, kai visi stulpeliai yra 4 linijos (sužaidus 4 

PAKARTOTINIUS LOŠIMUS). 

 Pats dešiniausias būgnas, kuris nėra 4 linijoje, išplečia 1 liniją kiekvieno 

PAKARTOTINIO LOŠIMO ir NEMOKAMŲ SUKIMŲ pradžioje. 

 prisikabina prie būgnų PAKARTOTINIŲ LOŠIMŲ ir NEMOKAMŲ 

SUKIMŲ METU, ir peršoka į sekantį bloką kiekvieno lošimo metu (kai būgnai yra to 

paties dydžio). 

 Nė vienas kitas negali pasirodyti PAKARTOTINIŲ LOŠIMŲ arba 

NEMOKAMŲ SUKIMŲ METU. 

 PAKARTOTINIAI LOŠIMAI ir NEMOKAMI SUKIMAI yra žaidžiami naudojant 

tokio pačio dydžio statymą kaip ir pradiniame lošime. 

Kitos taisyklės: 

 Žaisti 192 - 1024 linijomis už nustatytą 25 monetų kainą. 

 Statymo konfigūracija yra kombinuotas monetų ir statymo lygio pasirinkimas. 

 Laimėjimai išmokami, jei simbolių derinys eina nuo kairiausio būgno į dešinę. 

 Laimėjimas išmokamas tik už ilgiausią sutampančių simbolių derinį. 
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 Pridedami skirtingų lošimo linijų laimėjimai. 

 Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.497 Žaidimas „Keino Liepsna“ („Kane‘s Inferno“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,01 € 

Maksimalus statymas 250 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

 Eilutes galima pasirinkti kaip 1, 3, 5, 10, 15, 20 ir 25. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras statymas žaidėjo eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 Visi eilučių laimėjimai įvyksta tik pasirinktose eilutėse. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 
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STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. 

Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 
Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. Galima naudoti žaidimo 

metu.  

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

Simboliai: 

                                                          Pakaitinis 
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 53000 

 4800 

 3100 

 210 

 pakeičia visus simbolius, išskyrus . 

 

                                                                  Premija 

 

 565 

 415 

 33 

 laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 laimėjimai yra dauginami iš bendros statymo sumos. 

 

Išmokos: 

  

5 1000 5 800 

4 200 4 125 

3 50 3 25 

2 5 2 - 

  

5 800 5 250 

4 125 4 50 
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3 25 3 10 

2 - 2 - 

  

5 250  5 200 

4 50 4 50 

3 10 3 10 

2 - 2 - 

  

5 200 5 150 

4 50 4 25 

3 10 3 5 

2 - 2 - 

  

5 150 5 75 

4 25 4 15 

3 5 3 5 

2 - 2 - 

 

Nemokamų sukimai: 
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 8 nemokami sukimai yra suteikiami, kai 3 ar daugiau simbolių pasirodo iš kairės 

į dešinę. 

 Bet kurie ekrane pasirodantys pašiūrės, peilio ar kanojos simboliai užsidegs, elgsis ir 

išmokės kaip už laukinius simbolius. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo 

laimėjus papildomą lošimą. 

 Funkciją galima pakartotinai aktyvuoti. 

Kitos taisyklės: 

 Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas 

Laimėjimų eilutės: 

                

                

                

    

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

 

2.498 Žaidimas „Nokautinis Futbolas“ („Knockout Football“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,20 € 

Maksimalus statymas 200 € 
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Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMO metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

 Laimėjimo būdai fiksuoti 243, o bendras statymas monetomis fiksuotas 20. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus 20, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras statymas žaidėjo eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  
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Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus (jei aktyvinti). 

Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

Simboliai: 

Laukinis simbolis 

 simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

 nesuteikia laimėjimų. 

 pasirodo tik 2, 3, ir 4 būgnuose PAGRINDINIAME LOŠIME. 

 Kiekvienas , pasirodantis laiminčiame derinyje PAGRINDINIAME 

LOŠIME, yra kaupiamas. 

Laukinis simbolis 

 simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 
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 nesuteikia laimėjimų. 

 pasirodo tik SUPER PUOLĖJO ir ATKRENTAMŲJŲ NEMOKAMŲ 

LOŠIMŲ metu. 

Premija 

 simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

 

 nesuteikia laimėjimų. 

 

 Laimėjimas yra X2, kai vienas ar daugiau simbolių pakeičia laiminčioje 

kombinacijoje. 

 Viena gali atsitiktinai pasirodyti 2, 3 ARBA 4 būgnuose PAGRINDINIO 

LOŠIMO METU. Šis simbolis yra kaupiamas. 

 

Didelių laimėjimų simboliai: 

  

5 400 5 300 

4 250 4 200 

3 5 3 5 
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5 250 5 200 

4 150 4 100 

3 5 3 5 

 

Mažų laimėjimų simboliai: 

  

5 150 5 120 

4 50 4 30 

3 5 3 5 

  

5 90 5 75 

4 20 4 20 

3 5 3 5 

  

5 50 5 30 

4 10 4 10 

3 5 3 5 

 

Super puolėjo funkcija: 

 Surinkus 3 ar daugiau simbolių, SUPER PUOLĖJO FUNKCIJA gali būti 

atsitiktinai aktyvuota bet kurio PAGRINDINIO LOŠIMO METU. 
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 Surinkus daugiausiai 6 simbolius, SUPER PUOLĖJO FUNKCIJA aktyvuos 

sekantį PAGRINDINĮ LOŠIMĄ, o likę bus panaikinti. 

 Aktyvavus, visi surinkti pavirsta į ir prieš būgnams sustojant yra 

atsitiktinai išmėtomi po įvairias 2, 3, 4 ir 5 būgnų vietas. 

Atkrentamieji nemokami lošimai: 

 Funkcija aktyvuojama, jei surenkami 6 simboliai. 

 ATKRENTAMIEJI NEMOKAMI LOŠIMAI įmituoja vieną atkrentamąjį futbolo 

turnyro mačą. 

 pasirodo centrinio būgno centrinėje pozicijoje premijinio žaidimo pradžioje. 

 Kiekvieno nemokamo lošimo metu pasirodo bet kuria kryptimi prieš sustojant 

būgnams. 

 Joks kitas ar simbolis negali pasirodyti premijinio žaidimo metu. 

 Žaidėjas yra MĖLYNAS, žaidžia iš kairės į dešinę ir renka taškus, kai sustoja 

dešiniausio būgno centre. 

 Priešininkas yra RAUDONAS, žaidžia iš dešinės į kairę ir renka taškus, kai 

sustoja kairiausio būgno centre. 

 yra sugrąžinamas atgal į centrinio būgno centrinę poziciją, kai įmušamas 

ĮVARTIS po 45 min. arba 90 min., jei prieš laimėjimų išmokėjimą surenkama po lygiai 

taškų. 

 Nemokami lošimai yra žaidžiami iki kol ŽAIDĖJAS arba PRIEŠININKAS surenka 

daugiau taškų po 90 lošimo minučių. 

 Jei surenkama po lygiai taškų po 90 minučių žaidimo, aktyvuojama auksinio įvarčio 

būsena, kai arba žaidėjas, arba priešininkas privalo įmušti įvartį, kad laimėtų. 

 Turnyras žaidžiamas per kelis atkrentamųjų nemokamų lošimų raundus. 

 Žaidėjas perkeliamas iš 16 raundo į ketvirtfinalį, o jei laimi – į pusfinalį.  

 Žaidėjas perkeliamas iš pusfinalio į finalą, jei laimi, arba į mačą dėl 3-osios vietos, jei 

pralaimi. 

 Žaidėjas pradeda iš naujo nuo 16 turo, jeigu praranda bet kurią iš funkcijų, išskyrus 

šiuos atvejus: pusfinalį, finalą arba žaidimą dėl 3-osios vietos. 
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 Žaidėjas laimi 500X, 100X arba 25X, padaugintą iš bendro statymo, kai atitinkamai 

užima 1-ą, 2-ą, 3-ą vietą. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir lošimo linijų skaičiui, koks 

buvo laimėjus papildomą lošimą. 

Gretutinės linijos: 

 Statymas laimi, kai vienodi simboliai pasirodo bet kur gretimuose būgnuose, pradedant 

nuo bet kurios vietos. 

 Laimėjimas išmokamas tik už ilgiausią sutampančių simbolių derinį. 

 Pridedami skirtingų lošimo linijų laimėjimai. 

 Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

Kitos taisyklės: 

 Žaisti 243 linijomis už nustatytą 20 monetų kainą. 

 Statymo konfigūracija yra kombinuotas monetų ir statymo lygio pasirinkimas. 

 ir simbolių skaičius yra išsaugomas kiekvienai statymo konfigūracijai. 

 Žaidėjo turnyrinis statusas išsaugomas kiekvienai statymo konfigūracijai. 

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.499 Žaidimas „Stebuklingasis Ąžuolas“ („Magic Oak“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,20 € 

Maksimalus statymas 200 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 

 4 stulpeliai ir 4 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 4 stulpeliai ir 4 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus 20, padaugintam iš statymo lygio. 
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 Bendras žaidėjo statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 
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Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

Simboliai: 

Laukinis simbolis 

  pakeičia visus simbolius, išskyrus . 

  simboliai gali būti daugiau nei 1 grupėje. 

  simboliai išmoka tik kai jų nėra kitoje grupėje. 

Sklaidos simbolis 

  nesuteikia laimėjimų. 

Išmokos: 

 

   

16 25,000 5,000 3,000 

15 5,000 4,000 2,500 

14 4,000 3,500 2,000 

13 3,500 3,000 1,500 

12 3,000 2,500 1,000 

11 2,400 2,000 750 

10 1,200 900 500 

9 850 800 400 
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8 700 650 350 

7 550 500 250 

6 450 400 200 

5 250 200 150 

4 150 120 50 

 

   

16 2,500 1,500 1,200 

15 1,500 1,200 850 

14 1,000 900 600 

13 800 800 500 

12 650 600 300 

11 500 500 250 

10 400 320 200 

9 300 200 150 

8 200 150 100 

7 120 80 50 

6 100 50 30 

5 80 40 20 

4 30 15 10 

 

   

16 1,200 400 400 

15 850 300 300 

14 600 200 200 

13 500 150 150 

12 300 120 120 

11 250 100 100 

10 200 80 80 

9 150 60 60 

8 100 30 30 

7 50 20 20 
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6 30 10 10 

5 20 8 8 

4 10 5 5 

 

  

16 400 400 

15 300 300 

14 200 200 

13 150 150 

12 120 120 

11 100 100 

10 80 80 

9 60 60 

8 30 30 

7 20 20 

6 10 10 

5 8 8 

4 5 5 

Švieselių funkcija: 

 ir švieselės gali pasirodyti bet kokiame sukime (ne 

daugiau nei 1 vienos rūšies) 

 Daugiausiai galima surinkti 4 švieseles. 

 Daugiausiai galima surinkti 2 švieseles. 

 Visos švieselės gali atsirasti bet kuriame sukime arba jei iš viso surenkamos 6 

švieselės. 

 Iš pradžių išleidžiamos švieselės, tada – švieselės. 

Žaidėjas išlaiko bet kurią švieselę, kuri negali pakeisti simbolio. 
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 švieselė pakeičia visus simbolius, kurie yra tokios pačios rūšies, kaip ir 

simbolis. 

 švieselė pakeičia vieną simbolį simboliu. 

Nemokami sukimai: 

 NEMOKAMI SUKIMAI suteikiami, kai ekrane bet kur pasirodo 4 AR DAUGIAU 

simbolių. 

 Kiekvienas simbolis ekrane suteikia 2, 3 ar 4 NEMOKAMUS 

SUKIMUS. 

 simbolis nerodomas NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus papildomą 

lošimą 

Grupiniai laimėjimai: 

 4 ar daugiau simbolių vienoje grupėje suteikia laimėjimą. 

 Simbolis yra grupėje, jei jis horizontaliai ar vertikaliai ribojasi su tokiu pačiu simboliu. 

 Skirtingų grupių laimėjimai sumuojami 

 Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

Kitos taisyklės: 

 Žaisti tik su 20 monetomis. 

 Statymo konfigūracija yra kombinuotas monetų ir statymo lygio pasirinkimas. 

 ir simbolių skaičius yra išsaugomas kiekvienai statymo 

konfigūracijai. 

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.500 Žaidimas „Kalnas Mazuma“ („Mount Mazuma“) 
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Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,20 € 

Maksimalus statymas 200 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

 Laimėjimo būdai fiksuoti 243, o bendras statymas monetomis fiksuotas 20. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas žaidėjo eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖ rodomas 

dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurai ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI 

(pranešimo juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 
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Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo lygiu 

ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį. Pradeda naują 

žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su daugiausia eilučių su 

didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

Simboliai: 

Laukinis simbolis 

  5 

   1,000 

  pakeičia visus simbolius, išskyrus . 

Sklaidos simbolis 
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5 10 

4 5 

3 1 

 laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 

 laimėjimai yra dauginami iš bendros statymo sumos. 

 Už bet kur atsiradusius suteikiamas laimėjimas. 

 

Išmokos: 

  

5 500 5 250 

4 250 4 150 

3 20 3 15 

  

5 80 5 40 

4 50 4 30 

3 10 3 8 
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5 30 5 25 

4 20 4 8 

3 7 3 5 

  

5 20 5 15 

4 6 4 4 

3 4 3 3 

 

5 10 

4 3 

3 2 

 

Simbolių daugiklio funkcija 

 „SIMBOLIŲ DAUGIKLIO FUNKCIJA“ funkcija atsitiktinai aktyvuojama bet kurio 

sukimo metu. 

 Bet kokiam atsitiktinių simbolių skaičiui, išskyrus  simbolius, suteikiami 

DVIGUBI daugikliai 

 Simbolių daugikliai dauginami. 

 Kiekvienas  simbolis, rodomas bet kurioje vietoje, pašalina atsitiktinį , 

kol bus sumokėti už bet kokį žaidimą, ir likti pašalinami tik likusiems 

NEMOKAMIEMS ŽAIDIMAMS, jei yra aktyvūs. 



 100 

 apima eilutes 1 ir 5 ir atstatomos kiekvieno BAZINIO ŽAIDIMO 

PRADŽIOJE. 

Papildomi laukiniai gyvūnai: 

 „PAPILDOMI LAUKINIAI GYVŪNAI“ funkcija atsitiktinai aktyvuojama bet kurio 

sukimo metu. 

 Bet kokie atsitiktiniai 2 simboliai, išskyrus esamus ir simbolius, 

pakeičiami į simbolius prieš mokant. 

Nemokami sukimai: 

 10 NEMOKAMŲ SUKIMŲ yra suteikiama, kai 3 AR DAUGIAU simbolių 

pasirodo bet kur ant būgnų PAGRINDINIAME žaidime. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus papildomą 

lošimą 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 

Papildomas šansas 

 Jei žaidėjas gavo mažesnį nei 5X statymą po NEMOKAMŲ ŽAIDIMŲ užbaigimo 

įsijungia žaidimas, „PAPILDOMAS ŠANSAS!“. 

 Visi bus atrakinti, „EXTRA WILDS“ FUNKCIJA ir SIMBOLIŲ 

DAUGIKLIO FUNKCIJA bus garantuoti, kad jie suaktyvins ir simboliai 

negali būti rodomi. 

 Jei žaidėjas gauna mažiau nei 10X statymą už „PAPILDOMAS ŠANSAS!“ 

nemokamą žaidimą , jam bus suteiktas 500X statymas . 

Kitos taisyklės: 

 Žaisti tik su 20 monetomis. 

 Laimėjimai išmokami, jei simbolių derinys eina nuo kairiausio būgno į dešinę ir nuo 

dešiniausio būgno į kairę. 

 Laimi tik ilgiausias derinys bet kuria kryptimi. 

 Pridedami skirtingų lošimo linijų laimėjimai. 

 Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

Nutrūkus ryšiui: 
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 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.501 Žaidimas „Moliūgo Lopinys“ („Pumpkin Patch“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,25 € 

Maksimalus statymas 250 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,5, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25 ir 0,5€ 

 Fiksuotos eilutės: 25. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus 25, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras žaidėjo statyma eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo.  

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 
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LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą  

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

 

 Simboliai: 

Laukinis simbolis 
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5 1,000 5 1,000 

4 250 4 250 

3 20 3 20 

 simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

 simbolis pakeičia visus kitus simbolius. 

 

Didelių laimėjimų simboliai: 

  

5 750 5 500 

4 250 4 100 

3 20 3 20 

  

5 450 5 400 

4 75 4 50 

3 20 3 10 
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5 250 5 150 

4 40 4 25 

3 10 3 10 

 

Mažų laimėjimų simboliai: 

  

5 100 5 80 

4 20 4 20 

3 5 3 5 

  

5 70 5 60 

4 15 4 15 

3 5 3 5 

  

5 50 5 40 

4 10 4 10 

3 5 3 5 

 

funkcija: 
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 Bet kuris simbolis, atsirandantis šalia simbolio, prieš išmokant 

laimėjimus simbolį išplečia į simbolius, kad užpildytų visas pozicijas ant 

būgno. 

 Bet kuris simbolis, pasirodantis šalia simbolio, prieš atliekant 

išmokėjimą simbolį paverčia į . 

 Kelios ekrane pasirodančios kombinacijos parenkamos atsitiktine seka. 

Nemokami sukimai: 

 

 3 AR DAUGIAU simbolių, pasirodančių bet kur ant būgnų 

PAGRINDINIAME LOŠIME, išskyrus simbolius, aktyvuoja NEMOKAMŲ 

SUKIMŲ FUNKCIJĄ. 

 3 AR DAUGIAU simbolių, pasirodančių bet kur ant būgnų NEMOKAMŲ 

SUKIMŲ METU, išskyrus simbolius, suteikia papildomus 8 NEMOKAMUS 

SUKIMUS. 

 Visi laimėjimai yra TRIGUBINAMI šiuose nemokamuose sukimuose. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui, koks buvo laimėjus papildomą 

lošimą. 

 Bet kurie simboliai, pasirodantys laiminčioje kombinacijoje 

PAGRINDINIAME LOŠIME, yra pridedami prie NEMOKAMŲ SUKIMŲ 

skaičiaus. 

 Daugiau nei 30 surinktų simbolių PAGRINDINIAME LOŠIME aktyvuoja 

NEMOKAMŲ SUKIMŲ FUNKCIJĄ. 

 Bet kuris simbolis, pasirodantis laiminčiame derinyje NEMOKAMŲ 

SUKIMŲ METU, yra pridedamas prie LIKUSIŲ NEMOKAMŲ SUKIMŲ 

skaičiaus. 
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 yra išsaugomi kiekvienai statymo konfigūracijai. 

 skaičiavimas prasideda nuo 8 kiekvienai statymo konfigūracijai. 

 Pasibaigus NEMOKAMŲ SUKIMŲ FUNKCIJAI, apskaičiavimas 

nustatomas iš naujo 8 už statymo derinį. 

Kitos taisyklės: 

 Žaiskite 25 linijomis už nustatytą mokestį, kuris yra lygus 25 monetų. 

 Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę, arba nuo dešiniausio būgno į 

kairę. 

 Bus išmokamas tik didžiausias laimėjimas ant kiekvienos pasirinktos linijos abejomis 

kryptimis 

 Sudedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

 Statymo konfigūracija yra kombinuotas monetų ir statymo lygio pasirinkimas. 

Laimėjimų linijos: 

                

                

                

    

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.502 Žaidimas „Romos Imperija“ („Roman Empire“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,01 € 
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Maksimalus statymas 250 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

 Eilutes galima pasirinkti kaip 1, 3, 5, 10, 15, 20 ir 25. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras statymas žaidėjo eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 Visi eilučių laimėjimai įvyksta tik pasirinktose eilutėse. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 
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Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą (jei matoma).  

 

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

 

Rodo žaidimo meniu.  

 

Simboliai: 

Pakaitinis 

 pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

 Laimėjimas yra PADVIGUBINAMAS, kai vienas ar daugiau simbolių pakeičia 

laiminčioje kombinacijoje. 
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5 3,000 

4 200 

3 5 

2 2 

Sklaidos simbolis 

 

5 100 

4 10 

3 5 

 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

Išmokos: 

 Visi simboliai išmoka iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos  simbolius, kurių 

laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

  

5 1,500 5 1,000 

4 200 4 150 

3 10 3 10 
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5 500 5 250 

4 50 4 25 

3 5 3 5 

  

5 250 5 100 

4 25 4 20 

3 5 3 5 

  

5 100 5 50 

4 20 4 10 

3 5 3 5 

 

5 50 

4 10 

3 5 

 

Nemokami sukimai: 
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 13 nemokamų sukimų yra suteikiama, kai bet kur ant būgnų pasirodo 3 ar daugiau 

simbolių. 

 Visi laimėjimai yra PADVIGUBINAMI šiuose nemokamuose lošimuose. 

 Už kiekvieną bet kur atsiradusį  yra suteikiamas 1 nemokamas lošimas. 

  nesuteikia laimėjimų nemokamų lošimų metu. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo 

laimėjus papildomą lošimą. 

Kitos taisyklės: 

 Sudedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas. 

 

Laimėjimų eilutės: 

                

                

                

    

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.503 Žaidimas „Sujudimas“ („Ruffled Up“) 

Žaidimo taisyklės: 
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Minimalus statymas 0,25 € 

Maksimalus statymas 250 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

 Laimėjimo būdai fiksuoti 243, o bendras statymas monetomis fiksuotas 25. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas žaidėjo eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 
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Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. 

Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

Simboliai: 

Pakaitinis 

 
pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos 

simbolius. 

 

 

Simboliai rodomi tik 2 arba 3 būgnuose. 

Sklaidos simbolis 

 nuskrenda prieš suteikiant linijų laimėjimus 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra pridedami prie lošimo linijų laimėjimų. 

 Sklaidos simbolių laimėjimai yra dauginami iš statymo lygio. 

 Gali pasirodyti tik 2 AR DAUGIAU sklaidos simboliai. 
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5 900 

4 150 

3 25 

2 5 

 

Išmokos: 

 Visi simboliai išmoka iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolius, kurių 

laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

  

5 750 5 500 

4 100 4 75 

3 20 3 15 

2 5 2 5 

  

5 300 5 100 

4 50 4 30 

3 10 3 5 

2 - 2 - 
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5 75 5 50 

4 25 4 20 

3 4 3 3 

2 - 2 - 

 

Nemokami sukimai: 

 simboliai rodomi tik 1, 2 ARBA 3 būgnuose. 

 10 NEMOKAMŲ SUKIMŲ suteikiama, kai 3 pasirodo BET KURIOJE 

VIETOJE. 

 15 NEMOKAMŲ SUKIMŲ suteikiama, kai 4 pasirodo BET KURIOJE 

VIETOJE. 

 20 NEMOKAMŲ SUKIMŲ suteikiama, kai 5 pasirodo BET KURIOJE 

VIETOJE. 

 simbolis nerodomas funkcijos metu. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 Prieš išsiplečiančių laukinių simbolių ir linijų laimėjimų suteikimą kiekvieno 

nemokamo lošimo metu netikėtai gali trenkti žaibas 

 Žaibo trenksmo laimėjimai yra pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Jeigu pataikoma į paukščius, išmokami šie laimėjimai. 

 

 

1 40 

 

1 30 
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1 20 

 

1 10 

 

1 8 

 

1 6 

 

Kitos taisyklės: 

 Žaisti 243 linijomis už nustatytą 25 monetų kainą. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra pridedami prie lošimo linijų laimėjimų. 

 Sudedami skirtingų lošimo linijų laimėjimai. 

 Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

 Išmokamas tik didžiausias kiekvienos linijos laimėjimas. 

 Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir lošimo linijų skaičiui, koks 

buvo laimėjus papildomą lošimą. 

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.504 Žaidimas „Purvini Nenaudėliai“ („Scruffy Scallywags“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,30 € 

Maksimalus statymas 300 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 
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Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

 Fiksuotos eilutės: 30. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras žaidėjo statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  
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Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui.  

 

Sustabdo būgnus. 

Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą.  

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

 

Žaidimo nustatymai: 

Greitas sukimas Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą. 

Garsas Koreguoja pagrindinio garso lygį. 

Simboliai: 

                                                         Pakaitinis 

 

 5200 

 475 

 325 

 

 5200 

 475 

 325 

 pakeičia visus simbolius, išskyrus ir simbolius. 

 pakeičia visus simbolius, išskyrus ir simbolius 
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Sklaidos simbolis 

 

 550 

 410 

 33 

 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Sklaidos simboliai laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 

Išmokos: 

 

 5200 

 475 

 325 

 

 5200 

 475 

 325 

 

 575 

 450 

 315 

 

 575 

 425 

 310 

 

 575 

 425 

 310 

 

 575 

 425 

 310 

 

 550 

 420 

 310 

 

 550 

 415 

 35 

 

 550 

 415 

 35 

 

 550 

 410 

 35 

 

 Visi simboliai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolius, kurių 

laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 nesuteikia laimėjimų. 
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Kompaso simbolis: 

 KOMPASAS funkcija aktyvuojama, kai bet kur ant būgnų pasirodo simbolis. 

 Jei simbolis pasirodo pagrindiniame lošime, kur nebuvo aktyvuota nemokamų 

lošimų, arba pakartotinių lošimų metu, tuomet kompasas suksis, nusileis ir suteiks 1 iš šių 

premijų: 

 

10 10x bendro statymo 

20 20x bendro statymo 

50 50x bendro statymo 

x2 Šiame lošime laimėta suma yra dauginama iš 2 

x5 Šiame lošime laimėta suma yra dauginama iš 5 

3 pakartotinių lošimų 3 pakartotinių lošimų 

5 pakartotinių lošimų 5 pakartotinių lošimų 

10 pakartotinių lošimų 10 pakartotinių lošimų 

 Jei simbolis pasirodo pagrindiniame žaidime, kai aktyvuojami nemokami 

lošimai, arba nemokamų lošimų metu, tuomet kompasas suksis, nusileis ir suteiks vieną 

iš šių premijų: 

10 10x bendro statymo 

20 20x bendro statymo 

50 50x bendro statymo 

x2 Šiame lošime laimėta suma yra dauginama iš 2 

x5 Šiame lošime laimėta suma yra dauginama iš 5 

3 nemokamų Lošimų 3 nemokamų Lošimų 
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5 nemokamų Lošimų 5 nemokamų Lošimų 

10 nemokamų Lošimų 10 nemokamų Lošimų 

 Visi nemokami kompaso suteikti lošimai yra pridedami prie 15 nemokamų sukimų, 

kuriuos galima gauti, kai 3 ar daugiau simbolių pasirodo bet kur ant būgnų. 

 ir negali pasirodyti tame pačiame sukime. 

 

Aštuonkojo simbolis: 

 AŠTUONKOJIS funkcija aktyvuojama, kai bet kur ant būgnų pasirodo 

simbolis. 

 Aštuonkojis pasirodys ekrano apačioje ir čiuptuvais palies bet kurią 1 - 5 poziciją 

būgnuose, savo kiekvieną paliestą simbolį pakeisdamas į  simbolį. 

  simbolis pasirodo PAGRINDINIAME LOŠIME, PAKARTOTINIUOSE 

LOŠIMUOSE ir NEMOKAMUOSE  SUKIMUOSE. 

  ir  negali pasirodyti tame pačiame sukime. 

Nemokami sukimai: 

 15 nemokami sukimų yra suteikiama, kai bet kur ant būgnų pasirodo 3 ar daugiau 

simbolių. 

 Visi laimėjimai yra PADVIGUBINAMI šiuose nemokamuose lošimuose. 

 Už kiekvieną bet kur atsiradusį yra suteikiamas 1 nemokamas sukimas. 

 nesuteikia laimėjimų nemokamų lošimų metu. 

 ir simboliai gali pasirodyti nemokamų sukimų metu. 

 Funkcijos metu galima laimėti papildomų nemokamų sukimų. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo 

laimėjus papildomą lošimą. 
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Pakartotiniai lošimai: 

 Pakartotinius lošimus galima laimėti, jei kompasas suteikia pakartotinių lošimų. 

 simbolis nerodomas PAKARTOTINIAI LOŠIMAI funkcijos metu. 

Kitos taisyklės: 

 Žaidžiama visomis 30 linijomis. 

 Sudedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

 

Laimėjimų linijos: 

                

                

                

              

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.505 Žaidimas „Sparta“ („Sparta“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,01 € 

Maksimalus statymas 250 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 
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Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMI SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

 Eilutes galima pasirinkti kaip 1, 3, 5, 10, 15, 20 ir 25. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras žaidėjo statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 Visi eilučių laimėjimai įvyksta tik pasirinktose eilutėse. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  
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Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. 

Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 
Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą (jei matoma).  

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

 

Žaidimo nustatymai: 

Greitas sukimas Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą. 

Garsas Koreguoja pagrindinio garso lygį. 

Simboliai: 

                                                                 Pakaitinis 

 simboliai rodomi tik 1 , 3 , 5 būgnuose. 

 pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

 Prieš laimėjimų išmokėjimą bet kuris laiminčiame derinyje pasirodantis 

simbolis išsiplečia, kad uždengtų visą būgną. 

Sklaidos simbolis 
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 5100 

 45 

 32 

 21 

 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 

Išmokos: 

 

 52000 

 4200 

 350 

 

 51000 

 4150 

 350 

 

 5500 

 4100 

 325 

 

 5250 

 425 

 310 

 

 5250 

 425 

 310 

 

 5125 

 420 

 35 

 

 5125 

 420 

 35 
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 5100 

 415 

 35 

 

 5100 

 415 

 35 

 

Nemokami sukimai: 

 Funkcija aktyvuojama, kai bet kurioje vietoje pasirodo 3 ar daugiau simbolių. 

 Pasirinkite 3 iš 6  

 Kiekvienas pasirinktas suteikia iki 7 nemokamų sukimų. 

 Visi prizai yra TRIGUBINAMI šių nemokamų sukimų metu, įskaitant prizus. 

 Nemokamų sukimų metu sklaidos simbolius pakeičia sklaidos simboliai 

ir išmoka (prieš patrigubinant): 

o 600 už 5 sklaidos simbolių kombinacijas 

o 30 už 4 sklaidos simbolių kombinacijas 

o 8 už 3 sklaidos simbolių kombinacijas 

o 4 už 2 sklaidos simbolių kombinacijas 

 Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo 

laimėjus papildomą lošimą. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

Kitos taisyklės: 

 Visi simboliai išmoka iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolius, 

kurių laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Sudedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas. 

Laimėjimų linijos: 
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Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.506 Žaidimas „Super Viesulas“ („Super Twister“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,50 € 

Maksimalus statymas 125 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1 ir 0,25 € 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Moneta fiksuota 0,01, 0,02, 0,05, 0,1 ir 0,25 € 

 Fiksuotos eilutės: 50. 

 Fiksuotas statymo: 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras statymas žaidėjo eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokio eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 
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 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui.  

 

Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 
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Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

 

Žaidimo nustatymai: 

Greitas sukimas Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą. 

Garsas Koreguoja pagrindinio garso lygį. 

Simboliai: 

Laukinis simbolis 

  pasirodo tik 2 ARBA 3 būgnuose PAGRINDINIAME LOŠIME. 

  pakeičia visus simbolius, išskyrus . 

 Prieš laimėjimų išmokėjimą bet kuris laiminčiame derinyje pasirodantis 

simbolis išsiplečia, kad uždengtų visą būgną. 

Premija 

 

 520 

 45 

 32 

 21 

 laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 laimėjimai yra dauginami iš bendros statymo sumos. 

 

Išmokos: 
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5 1000 5 750 

4 250 4 200 

3 50 3 30 

2 20 2 10 

  

5 500 5 200 

4 100 4 50 

3 30 3 20 

2 - 2 - 

  

5 150 5 100 

4 40 4 20 

3 20 3 10 

2 - 2 - 

  

5 100 5 100 

4 20 4 2 

3 10 3 10 
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2 - 2 - 

  

5 50 5 50 

4 10 4 10 

3 5 3 5 

2 - 2 - 

 

5 50 

4 10 

3 5 

2 - 

 Žaidžiama visomis 50 linijomis. 

 Visi simboliai išmokami iš kairės į dešinę, įskaitant . 

Nemokami sukimai: 

 9 nemokami sukimai suteikiami, kai 3  simboliai atsiranda iš kairės į dešinę. 

 12 nemokamų sukimų suteikiama, kai 4  simboliai atsiranda iš kairės į dešinę. 

 15 nemokamų sukimų suteikiam, kai 5  simboliai atsiranda iš kairės į dešinę. 

 2, 3 ar 4 išsiplėtę  gali atsitiktinai pasirodyti ant besisukančių būgnų, prieš 

išmokant laimėjimus. 

  simbolis nerodomas NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 
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 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo 

laimėjus papildomą lošimą. 

Kitos taisyklės: 

 Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

  laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

  laimėjimai yra dauginami iš bendros statymo sumos. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas 

Laimėjimų linijos: 

                

                

                

                

                

                

      

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 
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2.507 Žaidimas „Drakonų Pilis“ („Dragon Castle“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,01€ 

Maksimalus statymas 250 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

 Eilutes galima pasirinkti kaip 1, 3, 5, 10, 15, 20 ir 25. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras žaidėjo statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 Visi eilučių laimėjimai įvyksta tik pasirinktose eilutėse. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 
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STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. Galima naudoti žaidimo 

metu.  

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  

 

Žaidimo nustatymai: 

Greitas sukimas Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą. 

Garsas Koreguoja pagrindinio garso lygį. 

 

Simboliai: 
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Pakaitinis 

 simboliai rodomi tik 1, 3 ir 5 būgnuose. 

 pakeičia visus simbolius, išskyrus . 

 Prieš laimėjimų išmokėjimą bet kuris laiminčiame derinyje pasirodantis 

simbolis išsiplečia, kad uždengtų visą būgną. 

 Laimėjimas yra PADVIGUBINTA, kai vienas ar daugiau simbolių pakeičia 

laiminčioje kombinacijoje. 

Premija 

 

Statant 1 EUR: 

 5 simboliai = 50 EUR 

 4 Simboliai = 10 EUR 

 3 Simboliai = 5 EUR 

 laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 laimėjimai yra dauginami iš bendros statymo sumos. 

 suteikia laimėjimą, jei laimintis derinys eina nuo kairiausio būgno iki dešinio. 

 

Išmokos, statant 1 EUR: 

 

5 Simboliai = 40 EUR 

4 Simboliai = 4 EUR 

3 Simboliai = 1 EUR 

2 Simboliai = 0,08 EUR 

 

5 Simboliai = 20 EUR 

4 Simboliai = 2 EUR 

3 Simboliai = 1 EUR 

2 Simboliai = 0,08 EUR 
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5 Simboliai = 10 EUR 

4 Simboliai = 2 EUR 

3 Simboliai = 0,40 EUR 

2 Simboliai = 0,04 EUR 

 

5 Simboliai = 10 EUR 

4 Simboliai = 2 EUR 

3 Simboliai = 0,40 EUR 

2 Simboliai = 0,04 EUR 

 

5 Simboliai = 4 EUR 

4 Simboliai = 1 EUR 

3 Simboliai = 0,20 EUR  

5 Simboliai = 4 EUR 

4 Simboliai = 1 EUR 

3 Simboliai = 0,20 EUR 

 

5 Simboliai = 2 EUR 

4 Simboliai = 0,40 EUR 

3 Simboliai = 0,12 EUR  

5 Simboliai = 2 EUR 

4 Simboliai = 0,40 EUR 

3 Simboliai = 0,12 EUR 

 

5 Simboliai = 1 EUR 

4 Simboliai = 0,20 EUR 

3 Simboliai = 0,08 EUR  

5 Simboliai = 1 EUR 

4 Simboliai = 0,20 EUR 

3 Simboliai = 0,08 EUR 

 

5 Simboliai = 1 EUR 

4 Simboliai = 0,20 EUR 

3 Simboliai = 0,08 EUR  

5 Simboliai = 0,80 EUR 

4 Simboliai = 0,20 EUR 

3 Simboliai = 0,08 EUR 

2 Simboliai = 0,04 EUR 

 

5 Simboliai = 0,80 EUR 

4 Simboliai = 0,20 EUR 

3 Simboliai = 0,08 EUR 

2 Simboliai = 0,04 EUR 

 

Nemokami sukimai: 

 PAGRINDINIO LOŠIMO METU: 

o Suteikiami 15 nemokamų sukimų kai 3 simboliai atsiranda iš kairės į 

dešinę. 
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o Suteikiami 20 nemokamų sukimų, kai 4 simboliai atsiranda iš kairės į 

dešinę. 

o Suteikiami 25 nemokami sukimai, kai 5 simboliai atsiranda iš kairės į 

dešinę. 

 Visi laimėjimai yra TRIGUBINAMI šiuose nemokamuose sukimuose. 

NEMOKAMŲ SUKIMŲ METU: 

o Suteikiami 10 nemokamų lošimų, kai 2 simboliai atsiranda iš kairės į 

dešinę. 

o Suteikiami 15 nemokamų lošimų, kai 3 simboliai atsiranda iš kairės į 

dešinę. 

o Suteikiami 20 nemokami lošimai, kai 4 simboliai atsiranda iš kairės į 

dešinę. 

o Suteikiami 25 nemokami lošimai, kai 5 simboliai atsiranda iš kairės į 

dešinę. 

 Nemokami lošimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo 

laimėjus papildomą lošimą. 

Kitos taisyklės: 

 Linija laimi, jei seka yra nuo kairiausio būgno į dešinę. 

 Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas 

 Sudedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

Laimėjimų linijos: 
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Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.508 Žaidimas „Fortūnos Keliai“ („Ways Of Fortune“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,28 € 

Maksimalus statymas 280 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
 150000 € 

 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

 Laimėjimo būdai fiksuoti 576, o bendras statymas monetomis fiksuotas 28. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras žaidėjo statymas eurias lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 

 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokio būdo laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  
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MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

Tarpo klavišu galima sukti būgnus.  

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 

 

Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu.  



 140 

 

Žaidimo nustatymai: 

Greitas sukimas Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą. 

Garsas Koreguoja pagrindinio garso lygį. 

Simboliai: 

Laukinis simbolis 

 5 

       500 

  pakeičia visus simbolius, išskyrus . 

 

  simboliai išmoka laimėjimus pagal mokėjimų lentelę. 

Premija 

 nesuteikia laimėjimų. 

 simboliai pasirodo tik PAGRINDINIAME LOŠIME. 

 

Didelių laimėjimų simboliai: 

  

5 400 5 250 

4 100 4 40 

3 10 3 10 



 141 

  

5 200 5 125 

4 40 4 25 

3 10 3 10 

 

Mažų laimėjimų simboliai: 

  

5 75 5 50 

4 20 4 15 

3 5 3 5 

  

5 40 5 25 

4 10 4 10 

3 5 3 5 

 

Nemokami sukimai: 

 10 NEMOKAMŲ SUKIMŲ suteikiama, kai 3 pasirodo BET KURIOJE 

VIETOJE. 

 15 NEMOKAMŲ SUKIMŲ suteikiama, kai 4 pasirodo BET KURIOJE 

VIETOJE. 
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 20 NEMOKAMŲ SUKIMŲ suteikiami, kai 5 pasirodo BET KURIOJE 

VIETOJE. 

 Laimėjimai išmokami, jei simbolių derinys eina nuo kairiausio būgno į dešinę ir nuo 

dešiniausio būgno į kairę. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir lošimo linijų skaičiui, koks 

buvo laimėjus papildomą lošimą. 

 Funkcijos negalima pakartotinai aktyvuoti. 

Kitos taisyklės: 

 Žaisti 576 linijomis už nustatytą 28 monetų kainą 

 Sudedami skirtingų lošimo linijų laimėjimai. 

 Laimėjimai padauginami iš statymo lygio. 

 Laimi tik ilgiausias derinys bet kuria kryptimi. 

 Laimėjimai išmokami, jei simbolių derinys eina nuo kairiausio būgno į dešinę 

PAGRINDINIO ŽAIDIMO METU. 

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.509 Žaidimas „Pikta Ragana“ („Wicked Witch“) 

Žaidimo taisyklės: 

Minimalus statymas 0,20 € 

Maksimalus statymas 200 € 

Monetos nominalas 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

Maksimalus vieno lošimo 

laimėjimas 
150000 € 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime PAGRINDINIO LOŠIMO metu. 

 5 stulpeliai ir 3 eilutės dalyvauja lošime NEMOKAMŲ SUKIMŲ metu. 

 Monetą galima pasirinkti kaip 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,25 ir 0,5 € 

 Fiksuotos eilutės: 20. 

 Statymo lygį galima pasirinkti kaip 1, 2, 5, 7 ir 10. 

 Bendras statymas monetomis yra lygus eilučių skaičiui, padaugintam iš statymo lygio. 

 Bendras žaidėjo statymas eurais lygus bendram statymui monetomis, padaugintam iš 

monetos nominalo. 

 Visos kombinacijos ir išmokos išmokamos pagal IŠMOKĖJIMŲ LENTELĘ. 
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 IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE monetų išmokų dydžiai pagrįsti 1-u statymo lygiu. 

 Bet kokios eilutės laimėjimo monetomis suma yra IŠMOKĖJIMŲ LENTELĖJE 

rodomas dydis, padaugintas iš statymo lygio. 

 Bet koks laimėjimas eurais lygus laimėjimui monetomis, padaugintam iš monetų 

nominalo. 

 Spustelėkite STATYMĄ arba LIKUTĮ, kad perjungtumėte rodymą eurais ir 

monetomis. 

LIKUTIS Dabartinis žaidėjo likutis eurais.  

MONETOS Likutis, padalintas iš pasirinkto monetos nominalo. 

STATYMAS Bendras statymas monetomis. 

STATYMAS 

(pranešimo juosta)  
Bendras žaidėjo statymas eurais. 

LAIMĖTI (pranešimo 

juosta)  

Bendras žaidėjo laimėjimas eurais, įskaitant aktyvaus žaidimo 

funkcijų laimėjimus. 

MONETOS Didinti arba mažinti monetos nominalą. 

STATYMO LYGIS Didinti arba mažinti statymo lygį. 

NR. Dabartinio žaidimo numeris. 

 

Žr. Išmokėjimų lentelė. 

 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu, statymo 

lygiu ir pasirinktomis eilutėmis ar būdais. 

 

Žaidimo metu šį mygtuką galima naudoti praleidimui. 

 

Sustabdo būgnus. 

Tarpo klavišu galima stabdyti būgnus.  

 

MAKSIMALUS STATYMAS 

Nustato didžiausią eilučių skaičių ir statymo lygį, jei dar 

nenustatyta. 

Pradeda naują žaidimą su nustatytu monetos nominalu ir su 

daugiausia eilučių su didžiausiu nustatytu statymo lygiu.  

 

Įjungia arba išjungia viso ekrano režimą. 
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Įjungia arba išjungia garsą.  

 

Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą.  

 

Rodo žaidimo meniu. 

 

 

Žaidimo nustatymai: 

Greitas sukimas Įjungia arba išjungia žaidimo pagreitinimą. 

Garsas Koreguoja pagrindinio garso lygį. 

Simboliai: 

Pakaitinis 

 

 510000 

 43000 

 3500 

 210 

 pakeičia visus kitus simbolius, išskyrus sklaidos simbolius. 

 

 5500 

 430 

 35 

Sklaidos simboliai 

 Sklaidos simbolio laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Sklaidos simbolio laimėjimai yra padauginami iš viso statymo 

Išmokos: 

  

5 2,000 5 2,000 

4 400 4 400 

3 100 3 100 
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5 500 5 500 

4 200 4 200 

3 50 3 50 

  

5 150 5 150 

4 60 4 60 

3 20 3 20 

  

5 150 5 100 

4 60 4 30 

3 20 3 10 

  

5 100 5 100 

4 30 4 30 

3 10 3 10 

 Visi simboliai išmokami iš kairės į dešinę, išskyrus sklaidos simbolius, kurių 

laimėjimai pridedami prie linijų laimėjimų. 

 Žaidžiama visomis 20 linijomis. 

Nemokami sukimai: 

 6 nemokami sukimai yra suteikiami, kai bet kur ant būgnų pasirodo 3 ar daugiau 

simbolių. 
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 , , arba pasirodys vieną kartą 1 - 18 nemokamų sukimų 

metu. Simbolis kaupiamas, o jo vietoje atsiras naujas simbolis. 

 Kiekviena surinkta kolekcija suteikia 6 papildomus 

nemokamus lošimus. 

 Nemokamų sukimų skaičius yra ribojamas iki 24. 

 Nemokami sukimai lošiami, esant tam pačiam statymui ir linijų skaičiui, koks buvo 

laimėjus papildomą lošimą. 

Kitos taisyklės: 

 Pridedami skirtingų linijų laimėjimai. 

 Linijų laimėjimai padauginami iš statymo dydžio už liniją. 

 Kiekvienoje linijoje laimi tik didžiausias laimėjimas 

Laiminčios linijos: 

                

                

         

Nutrūkus ryšiui: 

 Jei ryšys nutrūksta prieš pradedant naują žaidimą, iš žaidėjo sąskaitos lėšos nebus 

nuskaičiuojamos. 

 Pradėtas žaidimas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurią nustatys serveris. 

2.510 Žaidimas „Bakarat Nulis Komisinių“(„Baccarat Zero Commissions“) 

Minimalaus statymo suma: 0,20(€) 

Maksimalaus statymo suma: 100(€) 

Didžiausia laimėjimo suma: 1,000(€) 

 

Kaip žaisti? 

 Pasirinkite, kokio nominalo žetonais atliksite statymą. 
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 Atlikite savo statymą (-us) spustelėję vieną ar daugiau Lošėjas, Bankas, arba Lygiosios 

laukelių. 

 Pasirinkę statymą, spustelėkite pradinį žetoną (-us), kad padidintumėte statymą. 

 Jei norite pašalinti paskutinį statymą (-us), spustelėkite Atšaukti. 

 Jei norite pašalinti visus pasirinktus statymus, spustelėkite Pašalinti statymus. 

 Negalima pasirinkti statymo, kuris sąmoningai baigiasi 0 laimėjimu. 

 Spauskite Dalinti, kad pradėtumėte kortų dalijimą. 

 Norėdami pakartoti savo ankstesnį statymą, pasibaigus žaidimui spauskite Pakartoti 

statymą. 

 Norėdami pakeisti savo ankstesnį statymą sekančiam lošimui, spauskite Naujas 

lošimas. 

 Lošimo taisyklės ir seka aprašytos toliau. 
  

Žaidimo taisyklės: 

 Lošėjui ir Bankui padalijama po dvi atverstas kortas. 

 Rankos taškų suma lygi visų kortų taškų sumai atėmus dešimtis (pvz., iš 14 atimama 

10, lieka 4). 

 Tūzo vertė yra 1. 2-9 kortų vertė atitinka jų akių skaičių, o visų paveikslų (karalius, 

dama ir valetas) vertė yra 0. 

 Jei Lošėjo arba Banko laukelio dviejų kortų vertė yra 8 arba 9 po pradinio kortų 

padalijimo („Pilna ranka“), nė vienam laukeliui daugiau kortų nebedalijama. 

 Lošėjas ir / arba Bankas gali gauti trečią kortą, priklausomai nuo jų gautų pirmų dviejų 

kortų vertės. Laimi didžiausios vertės kortų derinys. 
 

Lošimo eiga: 

 Lošėjas gauna trečią kortą, jei jo 2 turimų kortų vertė lygi 0-5. 

 Lošėjas negauna trečios kortos, jei jo 2 turimų kortų vertė lygi 6 arba 7. 

 Bankas trečiąją kortą gaus priklausomai nuo Lošėjo kortos: 

 Lošėjui negavus kortos, Bankas gaus trečią kortą, jei jo dviejų kortų vertė lygi 0-5. 

 Jei Lošėjo trečia korta yra 2 arba 3, Bankas gaus trečią kortą, jei jo dviejų kortų vertė 

lygi 0-4. 

 Jei Lošėjo trečia korta yra 4 arba 5, Bankas gaus trečią kortą, jei jo dviejų kortų vertė 

lygi 0-5. 

 Jei Lošėjo trečia korta yra 6 arba 7, Bankas gaus trečią kortą, jei jo dviejų kortų vertė 

lygi 0-6. 

 Jei Lošėjo trečia korta yra 8, Bankas gaus trečią kortą, jei jo dviejų kortų vertė lygi 0-

2. 

 Jei Lošėjo trečia korta tūzas, 9, 10 arba paveikslas, Bankas gaus trečią kortą, jei jo 

dviejų kortų vertė 0-3. 

 Lošiama 8-iomis kortų kaladėmis. Kortos išmaišomos kiekvieno lošimo pradžioje. 

 

Išmokėjimų lentelė: 

 Laimi Lošėjas 1:1 

 Laimi Bankas 1:1 * 
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 Lygiosios 9:1 ** 

 

* Jei laimi Banko statymas, kur Banko 3 kortų vertė yra 7 taškai, skelbiamos lygiosios. 

Statymai ant Banko laukelio grąžinami. 

** Jei kortų derinių vertė yra vienoda, statymai Banko arba Lošėjo laukelyje yra laikomi 

lygiosiomis, o statymai grąžinami. 

Rezultatų lentelė: 

 Paskutinių 10 lošimų rezultatai rodomi ekrano viršuje kairėje. 

 Paskutinių 50 lošimų rezultatus galima peržiūrėti spustelėjus REZULTATŲ LENTELĖ 

mygtuką stalo apačioje. 

 Galima matyti tik dabartinės sesijos rezultatus. Išėjus iš žaidimo, rezultatai pašalinami. 

 B - laimėjo statymas Banko laukelyje. 

 P - laimėjo statymas Lošėjo laukelyje. 

 T - laimėjo statymas Lygiųjų laukelyje. 
 

Taisyklės nutrūkus ryšiui: 

Jei nutrūksta ryšys, o serveris gauna žaidimo veiksmą, žaidimas bus užbaigiamas serveryje. 

Užbaigtas žaidimas bus matomas Žaidimo istorijoje, tačiau nebus rodomas suvestinėje. 

2.511 Žaidimas „BlackJack“ („BlackJack“) 

Minimalaus statymo suma: 0,20(€) 

Maksimalaus statymo suma: 100(€) 

Didžiausia laimėjimo suma: 1,000(€) 

Kaip žaisti? 

1. Pasirinkite, kokio nominalo žetonais atliksite statymą 

2. Atlikite savo statymą (-us) spustelėję vieną ar daugiau Atlikti statymą laukelių. 

3. Pasirinkę statymą, spustelėkite pradinį žetoną (-us), kad padidintumėte statymą. 

4. Jei norite pašalinti paskutinį statymą (-us), spustelėkite Atšaukti. 

5. Jei norite pašalinti visus pasirinktus statymus, spustelėkite Pašalinti statymus 

6. Spauskite Dalinti, kad pradėtumėte kortų dalijimą. 

7. Krupjė gauna 1 kortą, o lošėjas – 2. 

8. Galimi tokie standartiniai veiksmai: Imti kortą ir Susilaikyti. 

9. Kortas Išskirti arba Dvigubinti galima priklausomai nuo gautų kortų ir esant tam 

tikroms sąlygoms (pagal taisykles). 

10. Galimybė pasinaudoti Draudimu atsiranda, kai krupjė gauta korta yra tūzas. 

11. Norėdami pakartoti savo ankstesnį statymą, pasibaigus žaidimui spauskite Pakartoti 

statymą. 
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12. Norėdami pakeisti savo ankstesnį statymą sekančiam lošimui, spauskite Naujas 

lošimas. 

Stalo ribos: 

Mažiausias ir didžiausias statymo limitai taikomi tik pradiniam statymui. Veiksmai (pvz., kortų 

išskyrimas, draudimas ir t. t., jei taikytina), kuriems reikalingas papildomas statymas, galimi 

net atlikus didžiausią statymą. 

Kortų vertė: 

 2-10 kortų vertė atitinka jų akių skaičių. 

 J, Q ir K vertė yra 10. 

 Tūzo vertė yra 1 arba 11. Jei tūzo vertė kortų derinyje yra prilyginama 11, toks derinys 

vadinamas „Soft“. 

Bendrosios žaidimo taisyklės: 

 Ši „Blackjack“ versija lošiama 5 standartinėmis kortų kaladėmis. 

 Lošimo tikslas yra surinkti daugiau taškų už krupjė. 

o Jei Lošėjas surenka daugiau taškų už krupjė, jis gauna išmokėjimą santykiu 1:1. 

Jei Lošėjas surenka „Blackjack“, jam išmokamas laimėjimas santykiu 3:2. 

o Jei Lošėjas surenka mažiau taškų už krupjė, Lošėjas pralaimi arba, esant 

lygiosioms, pasilieka. 

 Lošėjai gali imti kortas tol, kol pralošia arba nusprendžia susilaikyti.  

 Krupjė privalo imti kortas iki 16 taškų sumos ir sustoti ties 17 ar daugiau taškų suma. 

 

Lygiųjų („Tie“) taisyklės: 

Kai krupjė ir lošėjas turi vienodą taškų skaičių, ranka laikoma lygiosiomis. Lygiųjų atveju, 

lošėjui grąžinamas jo pradinis statymas.  

„Blackjack“ taisyklė: 

 Kai lošėjo arba krupjė dviejų pirmųjų kortų kombinacija yra tūzas ir 10 taškų vertės 

korta, tokia ranka vadinama „Blackjack“.  

o Jei lošėjas turi „Blackjack“, daugiau kortų imti nebegali.  

o Jei krupjė neturi „Blackjack“, lošėjui išmokamas laimėjimas santykiu 3:2 

o Jei krupjė turi „Blackjack“, visi kiti kortų deriniai, neturintys „Blackjack“, 

pralaimi. 

 Jei krupjė pirma korta yra tūzas, o lošėjas jau turi „Blackjack“, tuomet nesiūlomi „lygūs 

pinigai“. 

Dvigubinimo („Double“) taisyklė: 

 Lošėjas gali dvigubinti statymą gavęs pirmų 2 kortų kombinaciją. 
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 Jei lošėjas dvigubina, jo statymas padvigubinamas ir jis gauna tik vieną kortą. 

Išskyrimo („Split“) taisyklė: 

1. Lošėjas gali išskirti kortas, kai gauna vienodos vertės 2 pirmas kortas. 

2. Lošėjas negali išskirti skirtingų 10 taškų vertės kortų (pvz.: karaliaus ir dešimtakės).  

3. Išskiriant tūzus, kiekvienam tūzui papildomai galima padalinti tik vieną kortą.  

4. Išskiriant gautus tūzus iškritusi 21 taško vertės kombinacija yra laikoma „21“, o ne 

„Blackjack“. 

5. Vieną ranką lošėjas gali išskirti tik vieną kartą. 

6. Po išskyrimo leidžiama dvigubinti. 

Draudimo („Insurance“) taisyklė: 

 Jei krupjė pirmoji iškritusi korta yra tūzas, lošėjas gali rinktis draudimą statydamas 

pusės pradinio statymo dydžio statymą. Draudimo statymas yra papildomas statymas 

(„Side bet“).  

 Jei krupjė gauna „Blackjack“, draudimo statymams išmokama santykiu 2:1. Jei krupjė 

negauna „Blackjack“, lošėjas pralaimi draudimo statymą. 

 

 „Blackjack“ terminai: 

 Dvidešimt vienas (21) – tai 21 taško vertės ranka, kuri nelaikoma „Blackjack“. 

 „Blackjack“ – tai derinys, kurį sudaro tūzas ir 10 taškų korta. 

 Dvigubinti („Double“) – lošėjo statymas yra padvigubinamas, o jis gauna tik vieną 

kortą. 

 Imti kortą („Hit“) – lošėjas gauna papildomą kortą. 

 Draudimas („Insurance“) – jei krupjė pirmoji iškritusi korta yra tūzas, galima atlikti 

papildomą statymą. 

 Lygiosios („Push“) – jei lygiosios, lošėjas atgauna savo statymą. 

 Išskirti („Split“) – jei lošėjas gauna vienodas pirmas dvi kortas, jas galima išskirti į dvi 

atskiras rankas už papildomą kortą pakartojant pradinio statymo dydžio statymą. 

 Susilaikyti („Stand“) – lošėjo prašymas arba krupjė reikalavimas daugiau nedalinti 

kortų. 

 Pralošti („Bust“) – 21 tašką viršijanti ranka. 

Sutrikimų atveju:  

 Įvykus sutrikimui, panaikinami visų lošimų rezultatai ir išmokėjimai. 

 Jei nutrūksta ryšys, o serveris gauna žaidimo veiksmą, žaidimas bus užbaigiamas 

serveryje. Jei žaidimą galima tęsti, lošėjas gali tęsti nuo paskutinio veiksmo. Jei 

žaidimo veiksmas buvo galutinis, žaidimo rezultatas bus matomas tik Žaidimo 

istorijoje. 

2.512 Žaidimas „BlackJack: Dvigubai Statymų“ („BlackJack Double Exposure“) 

Minimalaus statymo suma:  0,20 (€) 
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Maksimalaus statymo suma: 100(€) 

Didžiausia laimėjimo suma: 1,000(€) 

 

1. Pasirinkite, kokio nominalo žetonais atliksite statymą 

2. Atlikite savo statymą (-us) spustelėję vieną ar daugiau Atlikti statymą laukelių. 

3. Pasirinkę statymą, spustelėkite pradinį žetoną (-us), kad padidintumėte statymą. 

4. Jei norite pašalinti paskutinį statymą (-us), spustelėkite Atšaukti. 

5. Jei norite pašalinti visus pasirinktus statymus, spustelėkite Pašalinti statymus. 

6. Spauskite Dalinti, kad pradėtumėte kortų dalijimą. 

7. Krupjė ir lošėjui padalijama po 2 atverstas kortas. 

8. Galimi tokie standartiniai veiksmai: Imti kortą ir Susilaikyti. 

9. Kortas Išskirti arba Dvigubinti galima priklausomai nuo gautų kortų ir esant tam 

tikroms sąlygoms (pagal taisykles). 

10.  Norėdami pakartoti savo ankstesnį statymą, pasibaigus žaidimui spauskite Pakartoti 

statymą. 

11. Norėdami pakeisti savo ankstesnį statymą sekančiam lošimui, spauskite Naujas 

lošimas. 

Mažiausias ir didžiausias statymo limitai taikomi tik pradiniam statymui. Veiksmai (pvz., kortų 

išskyrimas, draudimas ir t. t., jei taikytina), kuriems reikalingas papildomas statymas, galimi 

net atlikus didžiausią statymą. 

Kortų vertė: 

 2-10 kortų vertė atitinka jų akių skaičių. 

 J, Q ir K vertė yra 10. 

 Tūzo vertė yra 1 arba 11. Jei tūzo vertė kortų derinyje yra prilyginama 11, toks 

derinys vadinamas „Soft“. 

Žaidimo taisyklės: 

Bendrosios taisyklės: 

 Ši „BlackJack: Dvigubai Statymų“ versija lošiama 5-iomis standartinėmis kortų 

kaladėmis. 

 Lošimo tikslas yra surinkti daugiau taškų už krupjė. 

o Tokiu atveju lošėjui išmokamas laimėjimas santykiu 1:1. 

o Nepavykus, lošėjas pralaimi statymą. 

 Lošėjai gali imti kortas tol, kol pralošia arba nusprendžia susilaikyti.  

 Krupjė privalo imti kortas iki 16 taškų sumos ir sustoti ties 17 ar daugiau taškų suma, 

išskyrus „Soft hand 17“ kombinaciją, kuomet jis privalo imti dar vieną kortą. 
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Lygiųjų („Tie“) taisyklės: 

„Blackjack: Dvigubai Statymų“ lošime lygiųjų (grąžinami statymai) nėra Krupjė laimi visas 

lygiąsias, išskyrus atvejus, kai lošėjas surenka tikrąjį „Blackjack“. 

 

„Blackjack“ taisyklė: 

 Kai lošėjo arba krupjė dviejų pirmųjų kortų kombinacija yra tūzas ir 10 taškų vertės 

korta, tokia ranka vadinama „Blackjack“. 

o Jei lošėjas turi „Blackjack“, daugiau kortų imti nebegali.  

o Lošėjui išmokamas laimėjimas santykiu 1:1 net tuo atveju, kai krupjė taip pat 

surenka „Blackjack“. 

o Jei krupjė turi „Blackjack“, visi kiti kortų deriniai, neturintys „Blackjack“, 

pralaimi.  

Dvigubinimo („Double“) taisyklė: 

 Lošėjai gali dvigubinti statymą tik ant pirmų dviejų kortų, kurių vertė yra lygi 9, 10 ar 

11 taškų, įskaitant „Soft“ rankas. 

 Jei lošėjas dvigubina, jo statymas padvigubinamas ir jis gauna tik vieną kortą. 

Išskyrimo („Split“) taisyklė: 

1. Lošėjas gali išskirti kortas, kai gauna vienodos vertės 2 pirmas kortas. 

2. Lošėjas negali išskirti skirtingų 10 taškų vertės kortų (pvz.: karaliaus ir dešimtakės).  

3. Išskiriant tūzus, kiekvienam tūzui papildomai galima padalinti tik vieną kortą.  

4. Išskiriant gautus tūzus iškritusi 21 taško vertės kombinacija yra laikoma „21”, o ne 

„Blackjack“. 

5. Vieną ranką lošėjas gali išskirti tik vieną kartą. 

6. Po išskyrimo leidžiama dvigubinti. 

 „Blackjack“ terminai: 

 Dvidešimt vienas (21) – tai 21 taško vertės ranka, kuri nelaikoma „Blackjack“. 

 „Blackjack“ – tai derinys, kurį sudaro tūzas ir 10 taškų korta. 

 Dvigubinti („Double“) – lošėjo statymas yra padvigubinamas, o jis gauna tik vieną 

kortą. 

 Imti kortą („Hit“) – lošėjas gauna papildomą kortą. 

 Išskirti („Split“) – jei lošėjas gauna vienodas pirmas dvi kortas, jas galima išskirti į dvi 

atskiras rankas už papildomą kortą pakartojant pradinio statymo dydžio statymą. 

 Susilaikyti („Stand“) – lošėjo prašymas arba krupjė reikalavimas daugiau nedalinti 

kortų. 

 Pralošti („Bust“) – 21 tašką viršijanti ranka. 

Sutrikimų atveju: 

 Įvykus sutrikimui, panaikinami visų lošimų rezultatai ir išmokėjimai. 
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 Jei nutrūksta ryšys, o serveris gauna žaidimo veiksmą, žaidimas užbaigiamas serveryje. 

Jei žaidimą galima tęsti, lošėjas gali tęsti nuo paskutinio veiksmo. Jei žaidimo veiksmas 

buvo galutinis, žaidimo rezultatas bus matomas tik Žaidimo istorijoje. 

 

2.513 Žaidimas „Ruletė“ („Roulette“) 

Minimalaus statymo suma: 0,50(€) 

Maksimalaus statymo suma: 2,500(€) 

Didžiausia laimėjimo suma: 16,610(€) 

Minimali vidinio statymo suma: 0,50(€) 

Maksimali vidinio statymo suma: 50(€) 

Minimali išorinio statymo suma: 5(€) 

Maksimali išorinio statymo suma: 250(€) 

Kaip žaisti? 

1. Pasirinkite, kokio nominalo žetonais atliksite statymą 

2. Atlikite savo statymus spustelėję pažymėtą sritį. 

3. Pasirinkę statymą ir norėdami jį padidinti, spustelėkite ant pradinių žetonų. 

4. Jei norite pašalinti paskutinį statymą (-us), spustelėkite Atšaukti. 

5. Jei norite pašalinti visus pasirinktus statymus, spustelėkite Pašalinti statymus. 

6. Mažiausius ir didžiausius statymų limitus galite rasti meniu.  

7. Iššokantis pagalbos dialogo langelis informuos, ar jūsų atlikti statymai yra mažesni ar 

didesni nei stalo limitai. 

8. Jei norite pradėti lošimą, spauskite Žaisti. 

9. Sustojus rutuliukui, išmokami laimėję statymai. 

10. Norėdami pakartoti savo ankstesnius statymus, pasibaigus žaidimui 

spauskite Pakartoti statymą. 

11. Paspaudę mygtuką Pakartoti statymą, galite keisti savo statymus 

spustelėję Atšaukti / Pašalinti statymus. 

12. Norėdami pašalinti savo ankstesnį statymą (-us) prieš kitą žaidimo raundą, 

spauskite Naujas lošimas . 

 Statymų tipai: 

 Lošiant ruletę, galima atlikti išorinius („Outside“), vidinius („Inside“) ir „Call“ 

statymus. 

 Negalima pasirinkti statymo, kuris sąmoningai baigiasi 0 laimėjimu. 
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 Išoriniai statymai: 

 Išoriniai statymai yra atliekami ant stalo sričių, kurios sudaro skaičių grupes. 

o Raudona arba juoda : Statymas ant visų 18 raudonų skaičių arba ant visų 18 

juodų skaičių, išskyrus 0. 

o Lyginis arba nelyginis : Statymas ant visų 18 lyginių skaičių arba ant visų 18 

nelyginių skaičių, išskyrus 0. 

o 1-18 arba 19-36: Statymas ant pirmų 18 skaičių arba ant paskutinių 18 skaičių, 

išskyrus 0. 

o Tuzino statymas: Tai statymai ant pirmo dvyliktuko, antro dvyliktuko arba 

trečio dvyliktuko, išskyrus 0. 

o Stulpelio statymas: Tai statymas ant visų 12 skaičių ant vieno iš trijų vertikalių 

stulpelių, išskyrus 0. 

 Jei rutuliukas sustoja ant nulio, išoriniai lygiųjų statymai laimi 50% statymo.  

  

Vidiniai statymai: 

 Vidinis statymas yra atliekamas ant konkrečių skaičių arba ant gretimų skaičių grupių.  

o Tiesus statymas („Straight-Up“): Statymas ant vieno skaičiaus. 

o Išdalytas statymas („Split“): Statymas ant dviejų greta esančių skaičių. 

o Trijų linijų (gatvės) statymas („Street“): Statymas ant trijų skaičių. 

o Kampo statymas („Corner“): Statymas ant keturių skaičių. 

o Šešių linijų statymas („Double Street“): Statymas ant šešių skaičių. 

„Call“ statymai: 

 „Call“ statymai gali būti nematomi, priklausomai nuo žaidimo arba naudojamo 

prietaiso: 

o Našlaitėlių (našlaičių) statymas. Mažiausiai aštuonių žetonų statymai: 

našlaičių („Orphans“) statymą sudaro skaičiai 6-17-34, o našlaitėlių 

(„Orphelins“) – 1-9-14-20-31 

> Norint atlikti statymą, reikia mažiausiai 5 žetonų arba didesnės vertės 

žetono. 1 žetonas yra padedamas tiesiai ant 1, ir po 1 žetoną padedama ant 

kiekvieno išskirto statymo: 6 | 9; 14 | 17; 17 | 20 ir 31 | 34. 

o „Tiers Du Cylindre“ (trečdalis). Tai yra statymas ant 12 priešingoje ruletės 

rato pusėje esančių skaičių nuo 27 iki 33, įskaitant 27 ir 33. Eilės statymai 5-8-

10-11-13-16-23-24-27-30-33-36. 

> Norint atlikti statymą, reikia mažiausiai 6 žetonų arba jų kartotinių. 1 

žetonas yra padedamas ant kievieno iš šių išskirtų statymų: 5 | 8; 10 | 11; 

13 | 16; 23 | 24; 27 | 30, ir 33 | 36. 
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o „Les Voisins Du Zero“ (Nulių kaimynai). Tai yra statymas ant 17 rato skaičių 

nuo 22 iki 25, įskaitant 22 ir 25. Eilės statymai 0-2-3-4-7-12-15-18-19-21-22-

25-26-28-29-32-35. 

> Norint atlikti statymą, reikia mažiausiai 9 žetonų arba jų kartotinių. 2 

žetonai padedami ant 0 | 2 | 3 (gatvės statymas), 1 ant 4 | 7 (išskirtas 

statymas), 1 ant 12 | 15 (išskirtas statymas), 1 ant 18 | 21 (išskirtas 

statymas), 1 ant 19 | 22 (išskirtas statymas), 2 ant 25 | 26 | 28 | 29 (kampo 

statymas), ir 1 ant 32 | 35 (išskirtas statymas) 

o Skaičiaus kaimynai („Neighbours of a single number“). Atlikus statymą 

ant konkretaus skaičiaus „Call“ statymų laukelyje, taip pat pažymimi 2 

skaičiai iš abiejų šio skaičiaus pusių. Tai yra 5 žetonų statymas ant 5 skaičių 

(visi statymai yra tiesioginiai).  

 

Išmokėjimų lentelė: 

Tiesioginis („Straight-Up“) statymas 35:1 

Išdalytas („Split“) statymas 17:1 

Trijų linijų (“Street“) statymas 11:1 

Kampo („Corner“) statymas 8:1 

Šešių linijų („Double street“) statymas 5:1 

Tuzino („Dozens“) statymas 2:1 

Stulpelio („Columns“) statymas 2:1 

Raudona arba juoda 1:1 

Lyginiai arba nelyginiai 1:1 

1-18 arba 19-36 1:1 

Jei atliekate lygių galimybių statymus, o rutuliukas sustoja ant 0 
Grąžinama pusė 

statymo 

  

2.514 Žaidimas „Karibų Hold‘em“ („Carribean Hold‘em“) 

Minimali statymo suma: 0,20(€) 

Maksimali statymo suma: 100(€) 

Didžiausia laimėjimo suma: 1,000(€) 
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Kaip žaisti? 

1. Pasirinkite, kokio nominalo žetonais atliksite statymą 

2. Atlikite savo statymą (-us) spustelėję Ante laukelį. 

3. Pasirinkę statymą, spustelėkite pradinį žetoną (-us), kad padidintumėte statymą. 

4. Jei norite pašalinti paskutinį statymą (-us), spustelėkite Atšaukti. 

5. Jei norite pašalinti visus pasirinktus statymus, spustelėkite Pašalinti statymus. 

6. Spauskite Dalinti, kad pradėtumėte kortų dalijimą. 

7. Lošimo taisyklės ir seka aprašytos toliau. 

8. Norėdami pakartoti savo ankstesnį statymą, pasibaigus žaidimui spauskite Pakartoti 

statymą. 

9. Norėdami pakeisti savo ankstesnį statymą sekančiam lošimui, spauskite Naujas 

lošimas. 

 Žaidimo taisyklės: 

 „Karibų Hold‘em“ privalomasis statymas („Ante“) yra atliekamas prieš kortų 

padalijimą. 

 Lošėjas gauna 2 atverstas kortas. 

 Krupjė gauna 2 užverstas kortas. Po to atverčiamos 3 bendrosios kortos. 

 Lošėjas nusprendžia atsakyti (statyti) arba mesti kortas („Fold“). 

 Mesdamas kortas, lošėjas praranda savo privalomąjį statymą, o lošimas baigiamas. 

 Jei lošėjas nusprendžia atsakyti, atliekamas pradiniam statymui lygus arba iki dviejų 

kartų didesnis statymas. Jei lošėjas neturi pakankamai lėšų pradiniam statymui, jis gali 

papildyti savo lošimo sąskaitą ir grįžti į žaidimą vėliau. 

 Padalijamos dvi likusios bendrosios kortos, „Turn“ ir „River“, o krupjė atverčia savo 2 

kortas. 

 Jei krupjė turi porą keturakių ar viršesnių kortų, tuomet lošimas tęsiasi.  

 Jei krupjė neturi poros keturakių, jis išmoka „lygius pinigus“ pradiniam statymui, o 

atsakymo statymas grąžinamas lošėjui. 

 Jei krupjė tęsia lošimą (porą keturakių ar viršesnių kortų): 

o ir laimi prieš lošėją, tuomet lošėjas pralošia tiek pradinį, tiek ir atsakymo 

statymą. 

o lošėjas ir krupjė surenka vienodos vertės kortų derinius, nei pradinis, nei 

atsakymo statymai neliečiami (Lygiosios). 

o ir pralaimi lošėjui, tuomet lošėjas laimės pagal pradinių statymų išmokėjimų 

lentelę, o už atsakymo statymą bus išmokėti „lygūs pinigai“. 

 

Lošimas žaidžiamas 1 kortų kalade. Kortos išmaišomos kiekvieno lošimo pradžioje.  

 Išmokėjimų lentelė 
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„Ante“ išmokėjimų lentelę už kortų derinius taip pat galima rasti spustelėjus i piktogramą 

žaidime. 

Kortų vertė  

Kortų vertė atitinka jose nurodytą akių skaičių, t. y. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A, išskyrus 

kombinaciją „Low Straight“, kur A vertė prilyginama 1, pvz., A, 2, 3, 4, 5. 

  

Kortų deriniai: 

 Karališkoji rūšis („Royal Flush“) - tos pačios rūšies tūzas, karalius, dama, valetas ir 

dešimtakė. 

 Vienos rūšies eilė („Straight Flush“) - penkių vienodos rūšies kortų eilė. Jei yra du 

Vienos rūšies eilių deriniai, laimi aukštesnės vertės Vienos rūšies eilės derinys. 

 Keturios vienodos („Four of a Kind“) - keturios tos pačios vertės kortos ir viena bet 

kokia korta. Jei yra du Keturių vienodų deriniai, laimi aukštesnės vertės Keturių 

vienodų derinys. 

 Pilnas namas („Full House“) - trys tos pačios vertės kortos ir skirtingos vertės kortų 

pora. Jei yra du Pilno namo deriniai, laimi aukštesnės vertės Pilno namo derinys. 

 Rūšis („Flush“) - penkios tos pačios rūšies kortos. Jei yra du Rūšies deriniai, laimi 

aukštesnės vertės Rūšies derinys. 

 Eilė („Straight“) - penkios iš eilės einančios skirtingų rūšių kortos. Jei yra du Eilių 

deriniai, laimi aukštesnės vertės Eilės derinys. 

 Trys vienodos („Three of a Kind“) - trijų vienodų verčių kortų derinys ir dvi bet 

kokios kortos. Jei yra du Trijų vienodų deriniai, laimi aukštesnės vertės Trijų vienodų 

derinys. 

 Dvi poros („Two Pair“) - dviejų kortų porų, turinčių tą pačią vertę, derinys ir viena 

bet kokia korta. Jei yra du Dviejų porų deriniai, laimi aukštesnės vertės Dviejų porų 

derinys. Jei Dviejų porų deriniai yra visiškai vienodi, laimėtoją lemia penkta korta. 

 Pora („One Pair“) - dvi vienodos vertės kortos ir trys bet kokios kortos. Jei yra du 

Porų deriniai, laimi aukštesnės vertės Poros derinys. Jei keli lošėjai turi visiškai vienodą 

Poros derinį, laimėtoją lemia trys likusios kortos. 

 Aukšta korta („High Card“) – laimi didžiausios vertės kortas turintis lošėjas (2 yra 

žemiausia korta, o tūzas – aukščiausia). 

 


