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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
1.  Η συµµετοχή σε Τυχερό Παίγνιο αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική απόφαση, η οποία

λαµβάνεται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση (unstimulated gambling).

2.  Η συµµετοχή στα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται µέσω Παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT,
απαγορεύεται σε άτοµα κάτω των 21 ετών και στους αυτοαποκλειόµενους παίκτες.

3.  Για την συµµετοχή του στα Τυχερά Παίγνια, ο παίκτης πρέπει να είναι σε θέση να παίρνει
αποφάσεις έχοντας πλήρη γνώση των κανόνων διεξαγωγής των Παιγνίων που θα επιλέξει να
συµµετάσχει και σταθµίζοντας τις οικονοµικές του δυνατότητες, τον κίνδυνο απώλειας χρηµάτων
και τις τυχόν συνέπειες εθισµού από την υπερβολική χρήση των Παιγνίων.

4.  ∆εν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε Παίκτη να συµµετέχει σε Τυχερά Παίγνια µέσω παρένθετων
προσώπων.

5.  Για παροχή πληροφοριών, υποβολή καταγγελιών καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης µπορείτε να
απευθυνθείτε στις παρακάτω τηλεφωνικές γραµµές.

ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΘΕΑ: 1114

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΠΑΠ: 210 579 8888 & 801 110 0260

Ο Κανονισµός ρύθµισης θεµάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται  
µέσω παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT, βρίσκεται αναρτηµένος στους ιστότοπους της ΟΠΑΠ ΑΕ www.
playopap.gr καθώς και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. www.gamingcommission.gov.gr

6.  Ο Φορέας Εκµετάλλευσης, και τα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται µε Παιγνιοµηχανήµατα τύπου
VLT πιστοποιούνται, εποπτεύονται και ελέγχονται από την Ε.Ε.Ε.Π.

7.  Σε περίπτωση που κάποιες πληροφορίες ή στοιχεία για τα προσφερόµενα Τυχερά Παίγνια δεν
έχουν συµπεριληφθεί στον παρόντα Οδηγό Παιγνίων ή αυτός περιέχει λάθη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει
να γνωστοποιεί στο κοινό τα ορθά και πλήρη στοιχεία αµελλητί.
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων

Αχαρνών 17 & Πλ. Μαυροκορδάτου

ΤΚ. 10438, Αθήνα.

Τηλεφωνικό κέντρο: 211 107 5000

Fax: 211 107 5005

Email: info@gamingcommission.gov.gr

Ιστότοπος: www.gamingcommission.gov.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
Σύµφωνα µε τον Νόµο υπ’ αριθµόν 4141/2013, Τεύχος Α΄ Αρ. Φύλλου 81 (5/4/2013) Κεφάλαιο 
Ε άρθρο 22 παρ.18, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παικτικές συνεδρίες, τα κέρδη που 
πληρώνονται ή πιστώνονται στον παίκτη κατά τη λήξη της Παικτικής Συνεδρίας, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Jackpot, υποβάλλονται σε φόρο ανά παικτική συνεδρία, µετά την 
αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για 
κέρδη µέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από 
πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω. 
Ως Παικτική Συνεδρία νοείται το χρονικό διάστηµα από τη στιγµή που ο παίκτης εισάγει την 
ατοµική κάρτα παίκτη σε Παιγνιοµηχάνηµα ή από τη στιγµή που συνδέεται µε το κεντρικό 
πληροφοριακό σύστηµα (ΚΠΣ), εισάγοντας τα στοιχεία της ατοµικής κάρτας παίκτη, µέχρι που, 
κατά περίπτωση ως ανωτέρω, εξάγει την ατοµική κάρτα παίκτη από το Παιγνιοµηχάνηµα. Σε κάθε 
περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει µε την πάροδο 24 ωρών από τη στιγµή που ο παίκτης 
εισάγει την ατοµική κάρτα παίκτη σε Παιγνιοµηχάνηµα ή από τη στιγµή που συνδέεται µε το ΚΠΣ, 
εισάγοντας τα στοιχεία της ατοµικής κάρτας παίκτη.
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Οι παρακάτω λέξεις - φράσεις που χρησιµοποιούνται στον Οδηγό Παιγνίων έχουν την έννοια που 
τους αποδίδεται κατωτέρω και πιο συγκεκριµένα:

1.  Κύκλος Παιγνίου (Game Cycle): Είναι µία πλήρης ακολουθία γεγονότων, η οποία λαµβάνει
χώρα επί της οθόνης του Παιγνιοµηχανήµατος, από την έναρξη του Παιγνίου, κατόπιν επιλογής
του Παίκτη, µέχρι την τελική µεταφορά µονάδων πίστωσης στον αντίστοιχο µετρητή ή την
απώλεια όλων των µονάδων πίστωσης που στοιχηµατίστηκαν στην ακολουθία αυτή.

2.  Στοίχηµα / Ποντάρισµα: Το ποσό συµµετοχής του παίκτη στα τυχερά παίγνια µέσω
Παιγνιοµηχανηµάτων για ένα Κύκλο Παιγνίου.

3.  Μέγιστο Στοίχηµα / Μέγιστο Ποντάρισµα: Το µέγιστο ποσό συµµετοχής του παίκτη στα 
τυχερά παίγνια µέσω Παιγνιοµηχανηµάτων.

4.  Ελάχιστο Στοίχηµα / Ελάχιστο Ποντάρισµα: Το ελάχιστο ποσό συµµετοχής του παίκτη στα
τυχερά παίγνια µέσω Παιγνιοµηχανηµάτων.

5.  Πολλαπλασιαστής Στοιχήµατος / Πονταρίσµατος: Συντελεστής µε τον οποίο αυξάνεται µε
επιλογή του Παίκτη το Ελάχιστο Ποντάρισµα χωρίς αυτό να ξεπερνάει το Μέγιστο Ποντάρισµα.

6.  Γραµµή / Γραµµές: Είναι µια σειρά διαδοχικών συµβόλων επί της οθόνης του
Παιγνιοµηχανήµατος τα οποία µπορεί να µην βρίσκονται απαραίτητα σε ευθεία. Μια Γραµµή
µπορεί να είναι διαγώνια τεθλασµένη ή και κάθετη .

7.  Γραµµή Πληρωµής / Γραµµή Απόδοσης / Κερδοφόρα Ð Νικητήρια γραµµή: Ο συνδυασµός
συµβόλων σε µία Γραµµή στον οποίο αποδίδεται συγκεκριµένο κέρδος από τον Πίνακα
Πληρωµών.

8. Στοίχηµα ανά γραµµή / Ποντάρισµα ανά γραµµή: Το ποσό συµµετοχής του παίκτη ανά
Γραµµή.

9. Πίνακας Πληρωµών / Πίνακας Αποδόσεων: Το σύνολο των συνδυασµών συµβόλων ανά
Γραµµή στα οποία αποδίδεται συγκεκριµένο κέρδος ανά συνδυασµό σε συνάρτηση µε το ποσό
συµµετοχής.

10. Κύλινδροι / Τροχοί: Εικονικοί ή πραγµατικοί δίσκοι Ð τροχοί που παρουσιάζουν σύµβολα
(αριθµούς ή/και απεικονίσεις) και χρησιµοποιούνται για την προβολή των αποτελεσµάτων του
παιγνίου.

11. Κέρδος / Πληρωµή: Το ποσό που αποκοµίζει ο παίκτης από κάθε νικηφόρο συνδυασµό
συµβόλων.

12.  Μέγιστο όριο Κέρδους / Μέγιστο όριο Πληρωµής: Το ανώτατο ποσό που µπορεί να
αποκοµίσει ο παίκτης από έναν ή περισσότερους συνδυασµούς συµβόλων, πλην των
περιπτώσεων Jackpot και το οποίο καθορίζεται από την Ε.Ε.Ε.Π.

13.  Μπόνους: Έπαθλα που παρέχονται από το παίγνιο κατά την διάρκεια ενός Κύκλου Παιγνίου
και περιλαµβάνουν ενδεικτικά ∆ωρεάν Παιχνίδια ή Εξαιρετικά Παιχνίδια,.
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14. ∆ωρεάν Παιχνίδια: Μια ακολουθία παιχνιδιών που ενεργοποιείται κατά την διάρκεια του
Κύκλου Παιγνίου και δεν απαιτεί στοιχηµατισµό κατά την διάρκειά τους.

15. Εξαιρετικά Παιχνίδια: Μια ακολουθία παιχνιδιών που ενεργοποιείται κατά την διάρκεια του
Κύκλου Παιγνίου και απαιτεί στοιχηµατισµό µε το ελάχιστο όριο στοιχήµατος ανά παιχνίδι.

16.  Έπαθλα- Έκπληξη ( Mystery): Κέρδη που προβλέπονται στον Πίνακα Πληρωµών τα οποία δεν
συνδέονται µε κάποιο συνδυασµό συµβόλων για συγκεκριµένη Γραµµή.

17. ∆ιπλασιασµός: Μπόνους που παρέχεται στον παίκτη κατά τη διάρκεια ενός Κύκλου Παιγνίου
και του δίνει την επιλογή να διπλασιάσει ή όχι το κέρδος του.

18. Τριπλασιασµός: Μπόνους που παρέχεται στον παίκτη κατά τη διάρκεια ενός Κύκλου Παιγνίου
και του δίνει την επιλογή να τριπλασιάσει ή όχι το κέρδος του.

19. Παικτική Συνεδρία: Είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη στιγµή που ο παίκτης
εισάγει την Ατοµική Κάρτα παίκτη σε Παιγνιοµηχάνηµα, µέχρι τη στιγµή που την εξάγει από
αυτό.

20. Χρόνος Αδράνειας: Ως χρόνος αδράνειας Παιγνιοµηχανήµατος ορίζεται ο χρόνος που
µεσολαβεί από την ολοκλήρωση του τελευταίου Κύκλου Παιγνίου ή της εντολής που δίνεται
από τον παίκτη -αφήνοντας το Παιγνιοµηχάνηµα σε κατάσταση αναµονής- µέχρι τη στιγµή που
το Παιγνιοµηχάνηµα λαµβάνει αυτόµατα εντολή από το σύστηµα για αποσύνδεση και λήξη της
Παικτικής Συνεδρίας. Οι χρόνοι αδράνειας όπως ορίζονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε είναι 60
δευτερόλεπτα, όταν δεν υπάρχει διαθέσιµο υπόλοιπο και 600 δευτερόλεπτα όταν υπάρχει
διαθέσιµο υπόλοιπο στο Παιγνιοµηχάνηµα. Μόλις παρέλθει ο χρόνος αδράνειας, µεσολαβούν
επιπλέον 60 δευτερόλεπτα για την αποσύνδεση από το Παιγνιοµηχάνηµα και την λήξη της
Παικτικής Συνεδρίας.

21. Jackpot: Είναι το χρηµατικό έπαθλο σταθερής ή προοδευτικά αυξανόµενης αξίας που
απονέµεται στους Παίκτες και το οποίο συγκεντρώνεται µε κατάθεση µονάδων πίστωσης από
τον Φορέα Eκµετάλλευσης ή τους Παραχωρησιούχους ή/και µε παρακράτηση µονάδων
πίστωσης από ένα ή/και περισσότερα Παίγνια σε ένα ή/και περισσότερα Παιγνιοµηχανήµατα σε
ένα ή/ και περισσότερα Καταστήµατα, τα οποία συµµετέχουν στην λειτουργία του Jackpot,
σύµφωνα µε τους όρους που εγκρίνονται κατά περίπτωση από την Ε.Ε.Ε.Π. (Jackpot
Καταστήµατος) και τον Υπουργό Οικονοµικών (Jackpot Ευρείας Περιοχής).

22. MMJ : To Mystery Jackpot, είναι το Jackpot  που αποδίδεται από το Σύστηµα ∆ιαχείρησης
Παιγνίων  στον Παίκτη, ο οποίος θα οδηγήσει τον προοδευτικό µετρητή του Jackpot να φτάσει
την «κρυφή τιµή» (mystery value) µεταξύ του ελάχιστου και µέγιστου ορίου του Jackpot, η
οποία έχει δηµιουργηθεί µέσω της πιστοποιηµένης Γεννήτριας Τυχαίων Αριθµών.

23. Μέγιστο Χρηματικό Ποσό Κέρδους : Το µέγιστο χρηµατικό ποσό κέρδους του παιγνίου δεν
δύναται να υπερβαίνει τις εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ ανά Κύκλο
Παιγνίου,συµπεριλαµβανοµένης της αξίας όλων των πρόσθετων επιβραβεύσεων του παιγνίου,
που επιτρέπεται να παρέχονται, εξαιρουµένης τυχόν απονοµής Jackpot, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον Κανονισµό.”
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JACKPOT  Ευρείας Περιοχής /Αρ. 22155 ΕΞ  2019 (Τεύχος Β’ 891/14-3-2019)

Το “JACKPOT” είναι μία λειτουργία του κεντρικού συστήματος , που διεξάγεται σε 5 
κυλίνδρους  με τρία διαφορετικά επίπεδα κέρδους.  

Αποτελεί ένα Mystery Jackpot και είναι ενεργό σε όλα τα παιγνιομηχανήματα και 
σε όλα τα παιχνίδια ανεξαρτήτου προμηθευτή. 
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JACKPOT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατά την είσοδό σας σε οποιοδήποτε παιχνίδι, το οποίο έχετε επιλέξει να 
παίξετε, στην επάνω οθόνη του παιχνιδιού εμφανίζεται το “JACKPOT” κα-
θώς και τα τρία διαθέσιμα επίπεδα κέρδους: 

Κάθε ένα από τα επίπεδα έχουν μια ελάχιστη τιμή εκκίνησης και μια μέγιστη, 
οι οποίες ορίζονται από τον ΟΠΑΠ. 

Ωστόσο, υπάρχει και μια κρυφή τιμή ανάμεσα στην ελάχιστη και μέγιστη, 
στην οποία, όταν το προοδευτικά αυξανόμενο ποσό φτάσει αυτή την τιμή θα 
αποδοθεί. 

Η κρυφή τιμή είναι άγνωστη σε όλους, καθώς αυτή δημιουργείται και παρά-
γεται μέσα από την μηχανή RNG, η οποία βρίσκεται στο κεντρικό σύστημα.  

Κάθε φορά που ένα επίπεδο “JACKPOT” αποδίδεται, η τιμή αυτή αλλάζει. 

Οριζόμενα ποσά “JACKPOT”  : 

Αν σε περίπτωση που κατά την είσοδό σας σε ένα παιχνίδι, δεν εμφανι-
στούν τα παραπάνω πεδία, η λειτουργία του “JACKPOT” δεν είναι ενεργή. 
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Μπορείτε να συμμετέχετε στη λειτουργία του “JACKPOT” με όλα τα διαθέ-
σιμα ποσά στοιχηματισμού, από το ελάχιστο στοίχημα 0,10€ έως το μέγι-
στο 2,00€.  

Δεν απαιτείται επιπλέον στοιχηματισμός, καθώς όλα τα ποσά στοιχηματι-
σμού του παιχνιδιού που έχετε επιλέξει, συμμετέχουν  και στα τρία διαθέ-
σιμα επίπεδα κέρδους. 

JACKPOT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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JACKPOT / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού σας και μετά την ολοκλήρωση του κύ-
κλου παιγνίου, ενδέχεται τυχαία να εμφανιστεί στην βασική οθόνη του 
παιγνιομηχανήματος, στην πάνω δεξιά γωνία, ένας μίνι τροχός.  

Σε περίπτωση που το σύμβολο               δεν εμφανιστεί και η θέση του μίνι 
τροχού παραμείνει κενή, συνεχίζεται η κανονική ροή του παιχνιδιού. 

Σε περίπτωση που στο μίνι τροχό εμφανιστεί το σύμβολο                       εισέρχεστε 
στη λειτουργία του  “JACKPOT”  και μπορείτε να διεκδικήσετε ένα από τα 
τρία διαθέσιμα επίπεδα. 

Στην  συνέχεια, στην βασική οθόνη του παιγνιομηχανήματος, εμφανίζεται 
το μήνυμα για την  ενεργοποίηση του “JACKPOT” , καθώς καλείστε να παί-
ξετε και να κερδίσετε ένα από τα τρία επίπεδα “JACKPOT” . 
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JACKPOT / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Κατά την ενεργοποίηση του “JACKPOT”, στην επάνω οθόνη του παιγνιο-
μηχανήματός σας εμφανίζονται τα διαθέσιμα διεκδικούμενα ποσά, 

 ενώ,  στην βασική οθόνη εμφανίζεται η είσοδό σας στο παιχνίδι του 
“JACKPOT”. 
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Αν, στους κυλίνδρους προσγειωθούν 3 έως 5 σύμβολα         σε οποιαδή-
ποτε θέση έχετε κερδίσει ένα από τα παρακάτω επίπεδα: 

Στη συνέχεια στην βασική οθόνη του παιγνιομηχανήματος  εμφανίζονται 
οι 5 κύλινδροι της λειτουργίας του JACKPOT. 

JACKPOT / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
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Αν στην οθόνη σας προσγειωθούν 3 σύμβολα         έχετε κερδίσει το  Bronze 
επίπεδο. 

JACKPOT / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Αν στην οθόνη σας προσγειωθούν 4 σύμβολα          έχετε κερδίσει το  

Silver επίπεδο.  
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JACKPOT / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Αν στην οθόνη σας προσγειωθούν 5 σύμβολα           έχετε κερδίσει το  

Gold επίπεδο. 

 Στην οθόνη σας,  μετά την απονομή κάποιου επιπέδου  θα εμφανιστεί  το      

  παρακάτω μήνυμα: 
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JACKPOT / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Κατά την διάρκεια μιας ενεργοποίησης ενός επιπέδου “JACKPOT”, στις επάνω 
οθόνες όλων των παιγνιομηχανημάτων  εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα 
και πληροφορεί τους παίκτες ότι κάποιος παίκτης έχει ενεργοποιήσει τη  λει-
τουργία του “JACKPOT” και διεκδικεί ένα από τα τρία επίπεδα.  

Η πληροφορία αυτή είναι ορατή από τους παίκτες σε όλα τα παιγνιομηχανή-
ματα . 

15



JACKPOT / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Κατά την  απονομή ενός επιπέδου “JACKPOT”, στην επάνω οθόνη  του παιγνιο-
μηχανήματος, εμφανίζεται η πληροφορία  «Βρέθηκε νικητής» στο αντίστοιχο 
επίπεδο, ενώ στην αριστερή γωνία  εμφανίζονται όλες οι σχετικές  πληροφορί-
ες για  την απονομή του εκάστοτε επιπέδου.   

Επίσης, όλες οι πληροφορίες του εκάστοτε αποδιδόμενου επιπέδου“JACKPOT” 
εμφανίζονται και στις οθόνες του καταστήματος. 

Το επίπεδο του “JACKPOT” που αποδόθηκε ξεκινάει από την αρχική οριζό-
μενη τιμή και είναι διαθέσιμο εκ νέου για διεκδίκηση. 

Τα υπόλοιπα  επίπεδα παραμένουν ενεργά  για διεκδίκηση με τα τρέχοντα 
διαθέσιμα ποσά.  16
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 ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 
ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

Τα αποδιδόμενα ποσοστά κέρδους κάθε Παιγνίου όπως επίσης και η περιγραφή των Παιγνίων αναφέρονται στις τρέχουσες εκδόσεις που είναι 
εγκατεστημένες στα Παιγνιομηχανήματα. Οι νέες καμπίνες της EGT ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες μέχρι την ολοκλήρωση της σταδιακής 
εγκατάστασης των νέων καμπινών VLTs σε όλο το δίκτυο καταστημάτων μας. 

18

- 10 Action Diamond(Εφόσον Διατιθεται) Version

EGT P l0ActionDiamonds 2.019.0/HGC-004473-TM

- 20 Super Hot(Εφόσον Διατιθεται)

Version EGT P 20SuperHot 2.021.0/HGC-004545-TM

- Amazon's Battle(Εφόσον Διατιθεται)

Version EGT P AmazonsBattle 2.021.0/HGC-004546-TM

- Olympus Glory(Εφόσον Διατιθεται)

Version EGT_P _OlympusGlory_2.019.0/HGC-004543-TM

- Genies Temple(Εφόσον Διατιθεται)

Version EGT _P _GeniesTemple_2.022.0/HGC-004544-TM

- Penguin Style(Εφόσον Διατιθεται)

Version EGT _P _PenguinStyle_2.019.0/HGC-004544-TM

- Rise Of Ra(Εφόσον Διατιθεται)

Version EGT _P _RiseofRa_2.019.0/HGC-004474-TM

- 20 Diamonds (Εφόσον Διατίθεται)
Version EGT_P_20Diamonds_2.023.0 / HGC-005728-TM

- 20 Super Hot Epic Cash (Εφόσον Διατίθεται)

- Mighty Sparta epic Cash (Εφόσον Διατίθεται)

- 40 Super Hot (Εφόσον Διατίθεται)
Version EGT_P_40SuperHot_2.022.0 / HGC-005725-TM

Ελάχιστο 92,09% / Μέγιστο 94,28%

Ελάχιστο 92,46% / Μέγιστο 95,06%

Ελάχιστο 92,45% / Μέγιστο 94,42%

Ελάχιστο 92,38% / Μέγιστο 94,40%

Ελάχιστο 92,20% / Μέγιστο 94,07%

Ελάχιστο 92,33% / Μέγιστο 94,37%

Ελάχιστο 92,09% / Μέγιστο 94,08%

Ελάχιστο 92,46% / Μέγιστο 94,40% 

Ελάχιστο 92,45% / Μέγιστο 94,45% 

Ελάχιστο 92,50% / Μέγιστο 94,50% 

- 5 Dazzling Hot (Εφόσον Διατίθεται)
Version EGT_P_5DazzlingHot_2.022.0/ HGC-005724-TM

Ελάχιστο 92,46% / Μέγιστο 94,48%- Flaming Hot (Εφόσον Διατίθεται)
Version EGT_P_FlamingHot_2.022.0/ HGC-005731-TM

Ελάχιστο 92,44% / Μέγιστο 94,43%

- Burning Hot (Εφόσον Διατίθεται)
Version EGT_P_BurningHot_2.028.0_2.022.0/ HGC-005723-TM

Ελάχιστο 92,45% / Μέγιστο 94,47%

Version EGT_P_EpicCash20SuperHot_2.023.0/ HGC-005727-TM

Version EGT_P_20HotBurst_2.030.0/ HGC-005722-TM

Ελάχιστο 92,45% / Μέγιστο 94,45%

- Shining Crown (Εφόσον Διατίθεται)

Version EGT_P_MightySparta_2.023.0/ HGC-005729-TM

Ελάχιστο 92,39% / Μέγιστο 94,17%

- 20 Hot Burst (Εφόσον Διατίθεται)

Version EGT_P_ShiningCrown_2.023.0/ HGC-005726-TM

Ελάχιστο 92,45% / Μέγιστο 95,00%

- Flower Land (Εφόσον Διατίθεται)

Version EGT_P_FlowerLand_2.026.0/ HGC-005730-TM

Ελάχιστο 92,38% / Μέγιστο 94,26%
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  ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

Τα αποδιδόμενα ποσοστά κέρδους κάθε Παιγνίου όπως επίσης και η περιγραφή των Παιγνίων αναφέρονται στις τρέχουσες εκδόσεις που είναι 
εγκατεστημένες στα Παιγνιομηχανήματα. Οι νέες καμπίνες της EGT ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες μέχρι την ολοκλήρωση της σταδιακής 
εγκατάστασης των νέων καμπινών VLTs σε όλο το δίκτυο καταστημάτων μας. 

- Lucky Food (Εφόσον Διατιθεται)

Version EGT_P_LuckyFood_2.026.0/HGC-006140-TM

- Versailles Gold (Εφόσον Διατιθεται)

Version EGT_P_VersaillesGold_2.022.0/HGC-006142-TM

- Burning Hot Epic Cash (Εφόσον Διατιθεται)

Version EGT_P_EpicCashBurningHot 2.023.0/HGC-006141-TM

- Cats Royal (Εφόσον Διατιθεται)

Version EGT_P _CatsRoyal_2.022.0/HGC-006139-TM

- Eastern Carnival (Εφόσον Διατίθεται)

Version EGT_P_EasternCarnival_2.021.0/ HGC-006886-TM

- 30 Spinning 7's (Εφόσον Διατίθεται)

Version EGT_P_30Spinning7's_2.037.0.pkg/ HGC-007367-TM

- Sectrets of Alchemy (Εφόσον Διατίθεται)

Version EGT _P _SecretsofAlchemy_2.046.0/HGC-007470-TM

Ελάχιστο 92,13% / Μέγιστο 94,10%

Ελάχιστο 92,09% / Μέγιστο 94,09%

Ελάχιστο 92,45% / Μέγιστο 94,45%

Ελάχιστο 92,17% / Μέγιστο 94,21%

Ελάχιστο 92,14% / Μέγιστο 94,14% 

 Ελάχιστο 92,45% / Μέγιστο 94,42%

Ελάχιστο 92,17% / Μέγιστο 94,32%

Ελάχιστο 92,22% / Μέγιστο 94,35%

Ελάχιστο 92,09% / Μέγιστο 94,09%

Ελάχιστο 92,45% / Μέγιστο 94,04%

- Book Of Realm(Εφόσον Διατίθεται)

Version EGT_P_BookofRealm_2.053.0.pkg / HGC-008851-TM

- The Great Exploit (Εφόσον Διατίθεται)

EGT_P_TheGreatExploit_2.061.0.pkg / HGC-009840-TM

- Flaming Hot Extreme (Εφόσον Διατίθεται)

Version EGT_P_ExtremeFlamingHot_2.080.0.pkg/HGC-010511-TM
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 ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.1 
1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 
1.1.5 

10 ACTION DIAMOND
Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.2 20 SUPER HOT

1.2.5 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.3 AMAZON'S BATTLE

1.3.5 

1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους 

∆ιπλασιασµός 1.3.6 

Σύµβολα 

1.4 

1.4.5 

1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 
1.4.4 

1.4.6 

GENIES TEMPLE

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους 

∆ιπλασιασµός 
Σύµβολα 

1.5 

1.4.5 

1.5.1 
1.5.2 
1.5.3 
1.5.4 

1.5.6 

OLYMPUS GLORY

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους 

∆ιπλασιασµός 
Σύµβολα 
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1.6 PENGUIN STYLE

1.6.5 

1.6.1 
1.6.2 
1.6.3 
1.6.4 

1.6.6 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους 

∆ιπλασιασµός 
Σύµβολα 

1.7 RISE OF RA

1.7.5 

1.7.1 
1.7.2 
1.7.3 
1.7.4 

1.7.6 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους 

∆ιπλασιασµός 
Σύµβολα 

1.8 20 DIAMONDS

1.8.5 

1.8.1 
1.8.2 
1.8.3 
1.8.4 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.9 20 SUPER HOT EPIC CASH

1.9.5 

1.9.1 
1.9.2 
1.9.3 
1.9.4 

1.9.6 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.10 40 SUPER HOT

1.10.5 

1.10.1 
1.10.2 
1.10.3 
1.10.4 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

 ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 
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  ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

1.11 5 DAZZLING HOT

1.11.5 

1.11.1 
1.11.2 
1.11.3 
1.11.4 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.12 BURNING HOT

1.12.5 

1.12.1 
1.12.2 
1.12.3 
1.12.4 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.13 FLAMING HOT

1.13.5 

1.13.1 
1.13.2 
1.13.3 
1.13.4 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.14 MIGHTY SPARTA EPIC CASH

1.14.5 

1.14.1 
1.14.2 
1.14.3 
1.14.4 

1.14.6 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.15  SHINING CROWN

1.15.5 

1.15.1 
1.15.2 
1.15.3 
1.15.4 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 
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  ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

1.16 FLOWER LAND

1.17 20 HOT BURST

1.17.5 

1.17.1 
1.17.2 
1.17.3 
1.17.4 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.18 LUCKY FOOD

1.18.5 

1.18.1 
1.18.2 
1.18.3 
1.18.4 

1.18.6 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.16.5 

1.16.1 
1.16.2 
1.16.3 
1.16.4 

1.16.6 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.19 VERSAILLES GOLD

1.19.5 

1.19.1 
1.19.2 
1.19.3 
1.19.4 

1.19.6 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.20 BURNING HOT EPIC CASH

1.20.5 

1.20.1 
1.20.2 
1.20.3 
1.20.4 

1.20.6 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός 
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ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

1.21 CATS ROYAL

1.21.5 

1.21.1 
1.21.2 
1.21.3 
1.21.4 

1.21.6 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.22.5 

1.22.1 
1.22.2 
1.22.3 
1.22.4 

1.22.6 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.22 EASTERN CARNIVAL

1.23.5 

1.23.1 
1.23.2 
1.23.3 
1.23.4 

1.23.6 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.23 30 SPINNINGS

1.24.5 

1.24.1 
1.24.2 
1.24.3 
1.24.4 

1.24.6 

1.24 SECRETS OF ALCHEMY
Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.25 BOOK OF REALM

1.25.5 

1.25.1 
1.25.2 
1.25.3 
1.25.4 

1.25.6 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 
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  ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

1.26 The Great Exploit

1.26.5 

1.26.1 
1.26.2 
1.26.3 
1.26.4 

1.26.6 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους Δωρεάν Παιχνιδιών
 Μπόνους Επάθλου
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 1.26.7 

1.27 FLAMING HOT EXTREME

1.27.5 

1.27.1 
1.27.2 
1.27.3 
1.27.4 

1.27.6 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 
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  1.1.1 10 ACTION DIAMONDS/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το “10 Action Diamonds” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. 

Όλες οι πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από 

τον πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθενται στα 

κέρδη γραμμών πληρωμής.  

Version EGT P l0ActionDiamonds 2.019.0/HGC-004473-TM

26



 1.1.2 10 ACTION DIAMONDS / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Τα κέρδη από τα Scatters που εμφανίζονται βασίζονται στο τρέχον συνολικό στοίχημα. Τα 

κέρδη πληρώνονται μετά την επέκταση των συμβόλων         εκτός από τα κέρδη από τα 

σύμβολα    τα οποία πληρώνονται πριν από  την επέκταση των συμβόλων 

Το σύμβολο    εμφανίζεται σε όλους τους κυλίνδρους και επεκτείνετε σε όλες τις γειτονικές 

θέσεις αντικαθιστώντας όλα τα σύμβολα εκτός από τα 
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Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.

Το παιχνίδι παίζεται σε 10 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

 1.1.3 10 ACTION DIAMONDS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 
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  1.1.4 10 ACTION DIAMONDS / ΚΑΝΟΝΕΣ 
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 1.1.5 10 ACTION DIAMONDS / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 
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 1.2.1 20 SUPER HOT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το “20 Super Hot” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. 

Όλες οι πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από 

τον πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθενται στα 

κέρδη γραμμών πληρωμής.  

Version EGT P 20SuperHot 2.021.0/HGC-004545-TM 
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 1.2.2 20 SUPER HOT / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Tο σύμβολο            είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το 
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Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

 1.2.3 20 SUPER HOT / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 
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  1.2.4 20 SUPER HOT / ΚΑΝΟΝΕΣ 
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 1.2.5 20 SUPER HOT / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 
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1.3.1 AMAZONS’ BATTLE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το “Amazons’ Battle” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 30 γραμμές πληρωμής. 

Όλες οι πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από 

τον πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθενται στα 

κέρδη γραμμών πληρωμής.  

Version EGT P AmazonsBattle 2.021.0/HGC-004546-TM 
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 1.3.2 AMAZONS’ BATTLE / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Tο στοιβαγμένο σύμβολο       είναι Μπαλαντέρ και αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από 

το σύμβολο  
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Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.

Το παιχνίδι παίζεται σε 30 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,30€

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 1,50€

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 

 1.3.3 AMAZONS’ BATTLE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

38



  1.3.4 AMAZONS’ BATTLE / ΜΠΟΝΟΥΣ 

7 ή περισσότερα σύμβολα           οπουδήποτε στον 2ο, 3ο και 4ο κύλινδρο ενεργοποιούν Δωρε-

άν περιστροφές. Ο αριθμός των Δωρεάν περιστροφών εξαρτάται από τον αριθμό των συμβό-

λων            και καθορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Οι Δωρεάν περιστροφές δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά. Οι Δωρεάν περιστροφές παί-

ζονται με το ίδιο στοίχημα και τις ίδιες γραμμές όπως το παιχνίδι κατά το οποίο ξεκίνησαν. 

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών χρησιμοποιείται εναλλακτικό σετ κυλίνδρων. 
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  1.3.5 AMAZONS’ BATTLE / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.3.6 AMAZONS’ BATTLE / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 
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 1..4.1 ΩLYMPUS GLORY/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το “Ωlympus Glory” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. Όλες οι πλη-

ρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά προς τα δεξιά. 

Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από τον πρώτο κύλιν-

δρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθενται στα κέρδη γραμμών 

πληρωμής.  

Version EGT_P _OlympusGlory_2.019.0/HGC-004543-TM 
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   1.4.2 ΩLYMPUS GLORY/ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο     είναι wild και αντικαθιστά όλα τα σύμβολα. Πληρώνεται ένα κέρδος από 

μια γραμμή, το οποίο έχει σχηματιστεί μόνο από σύμβολα    ως κέρδος από σύμβολα 

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών, το σύμβολο Wild δεν αντικαθιστά το επιλεγμένο ει-

δικό διευρυμένο σύμβολο.  
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  1.4.3 ΩLYMPUS GLORY/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.

Το παιχνίδι παίζεται σε 10 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.4.4 ΩLYMPUS GLORY/ ΜΠΟΝΟΥΣ 

3 ή περισσότερα σύμβολα σε οποιαδήποτε θέση στην οθόνη ενεργοποιούν 10 Δωρεάν πε-

ριστροφές με ένα ειδικό διευρυμένο σύμβολο. 

Στην αρχή των Δωρεάν περιστροφών, ένα από τα σύμβολα      

επιλέγεται τυχαία για να λειτουργήσει ως ειδικό διευρυμένο σύμβολο. 

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών, αυτό το ειδικό σύμβολο διευρύνεται ώστε να καλύ-

ψει 3 θέσεις στους κυλίνδρους του και πληρώνει σε οποιαδήποτε θέση σε όλες τις ενεργές γραμ-

μές πληρωμής. Σε περίπτωση επανενεργοποίησης των Δωρεάν περιστροφών, ο παίκτης κερδίζει 

10 νέες Δωρεάν περιστροφές με το επιλεγμένο διευρυμένο σύμβολο, οι οποίες προστίθενται 

στον τρέχοντα αριθμό Δωρεάν περιστροφών. Οι Δωρεάν περιστροφές παίζονται με το ίδιο στοί-

χημα και τις ίδιες γραμμές όπως το παιχνίδι κατά το οποίο ξεκίνησαν. Κατά τη διάρκεια των δωρε-

άν περιστροφών χρησιμοποιείται εναλλακτικό σετ κυλίνδρων. 
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 1.4.5 ΩLYMPUS GLORY/ ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.4.6 ΩLYMPUS GLORY/ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 
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 1.5.1 GENIE’S TEMPLE/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το “Genie’s Temple” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. Όλες 

οι πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα. Όλες οι πληρωμές πρέπει να 

είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από τον πρώτο κύλινδρο στα αριστερά και 

από τον πρώτο κύλινδρο στα δεξιά σε επιλεγμένες γραμμές. Πληρώνεται μόνο ο μεγαλύ-

τερος συνδυασμός ανά κατεύθυνση πληρωμής. 

Version EGT _P _GeniesTemple_2.022.0/HGC-004544-TM 
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  1.5.2 GENIE’S TEMPLE/ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο        είναι Μπαλαντέρ και εμφανίζεται μόνο στον 2ο και 4ο κύλινδρο. 

Κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός του 

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών επεκτείνεται σε όλες τις θέσεις στον ίδιο κύλιν-

δρο και αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός του   
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 1.5.3 GENIE’S TEMPLE/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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   1.5.4 GENIE’S TEMPLE/  ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗ 

3 σύμβολα     οπουδήποτε στον 1ο, 3ο και 5ο κύλινδρο ενεργοποιούν μόνο 12 Δωρεάν πε-

ριστροφές και τη λειτουργία καθρέφτη. 

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών το σύμβολο          επεκτείνεται σε όλες τις θέσεις 

στον ίδιο κύλινδρο και αντικαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός του 

Σε περίπτωση επανάληψης ενεργοποίησης των Δωρεάν περιστροφών, ο παίκτης κερδίζει 12 

νέες Δωρεάν περιστροφές, οι οποίες προστίθενται στον τρέχοντα αριθμό Δωρεάν περιστρο-

φών. Οι Δωρεάν περιστροφές παίζονται με το ίδιο στοίχημα και τις ίδιες γραμμές όπως το παι-

χνίδι κατά το οποίο ξεκίνησαν. Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών χρησιμοποιείται 

εναλλακτικό σετ κυλίνδρων. 
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1.5.4 GENIE’S TEMPLE/  ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

Η λειτουργία του καθρέφτη ενεργοποιείται όταν ο 2ος ή/και ο 4ος κύλινδρος γεμίσουν πλήρως 

με σύμβολα   

Όταν ο 2ος κύλινδρος μόνο γεμίσει πλήρως με σύμβολα       αποτελεί καθρέφτη και όλα τα 

σύμβολα από τον 1ο κύλινδρο αντιγράφονται στον 3ο κύλινδρο. 

Όταν ο 4ος κύλινδρος μόνο γεμίσει πλήρως με σύμβολα         αποτελεί καθρέφτη και όλα τα 

σύμβολα από τον 5ο κύλινδρο αντιγράφονται στον 3ο κύλινδρο. 

Όταν ο 2ος και ο 4ος κύλινδρος γεμίσουν πλήρως με σύμβολα              αποτελούν καθρέφτες και 

όλα τα σύμβολα από τον 3ο κύλινδρο αντιγράφονται στον 1ο και στον 5ο κύλινδρο. Τα κέρδη 

πληρώνονται πριν και μετά τη λειτουργία του καθρέφτη. Οι Δωρεάν περιστροφές παίζονται με-

τά τη λειτουργία του καθρέφτη. 
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1.5.5 GENIE’S TEMPLE/  ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.5.6 GENIE’S TEMPLE/  ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 
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 1.6.1 PENGUIN STYLE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το “Penguin Style” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. 

Όλες οι πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από 

τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Πληρώνεται μόνο η γραμμή πληρωμής με το μεγαλύτερο πο-

σό. 

Version EGT _P _PenguinStyle_2.019.0/HGC-004544-TM 
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 1.6.2 PENGUIN STYLE / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Tο σύμβολο          είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το 
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Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

1.6.3 PENGUIN STYLE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 
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 1.6.4 PENGUIN STYLE / ΜΠΟΝΟΥΣ 

1, 2 ή 3 σύμβολα   οπουδήποτε στον 3ο κύλινδρο ενεργοποιούν 3 Δωρεάν περιστροφές. 

Στην αρχή των Δωρεάν περιστροφών κάθε σύμβολο ενεργοποίησης             επεκτείνεται 

στις διπλανές θέσεις αριστερά και δεξιά, όλα τα σύμβολα           μετατρέπονται σε σύμβολα 

τα οποία παραμένουν κλειδωμένα στους κυλίνδρους μέχρι το τέλος των Δωρεάν περιστροφών 

και αντικαθιστούν όλα τα σύμβολα. Οι δωρεάν περιστροφές δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν 

ξανά. Οι Δωρεάν περιστροφές παίζονται με το ίδιο στοίχημα και τις ίδιες γραμμές όπως το παι-

χνίδι κατά το οποίο ξεκίνησαν. Κατά τη διάρκεια των δωρεάν περιστροφών χρησιμοποιείται ε-

ναλλακτικό σετ κυλίνδρων. 
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  1.6.5 PENGUIN STYLE / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.6.6 PENGUIN STYLE / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 
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 1.7.1 RISE OF RA / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το “Rise of Ra” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 15 γραμμές πληρωμής. 

Όλες οι πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από 

τον πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθενται στα 

κέρδη γραμμών πληρωμής.  

Version EGT _P _RiseofRa_2.019.0/HGC-004474-TM 
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 1.7.2 RISE OF RA / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το σύμβολο              είναι Μπαλαντέρ και αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός των 

 Διπλασιάζει κατά την αντικατάσταση. Μια νίκη σε γραμμή πληρωμής με παραπάνω από ένα 

Μπαλαντέρ διπλασιάζεται μόνο μια φορά. Μια νίκη σε γραμμή πληρωμής με όλα τα σύμβολα 

Μπαλαντέρ δεν διπλασιάζεται.  
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 1.7.3 RISE OF RA / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.

Το παιχνίδι παίζεται σε 15 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,15€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 1,50€

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.7.4 RISE OF RA / ΜΠΟΝΟΥΣ 

3 ή περισσότερα σύμβολα Scatter                  ενεργοποιούν 15 Δωρεάν περιστροφές με πολ-

λαπλασιαστή Χ3. Σε περίπτωση εκ νέου ενεργοποίησης των Δωρεάν περιστροφών, ο 

παίκτης κερδίζει 15 νέες Δωρεάν περιστροφές οι οποίες προστίθενται στο τρέχοντα α-

ριθμό Δωρεάν περιστροφών. Οι Δωρεάν περιστροφές παίζονται με το ίδιο στοίχημα και 

τις ίδιες γραμμές όπως το παιχνίδι κατά το οποίο ξεκίνησαν. Κατά τη διάρκεια των Δω-

ρεάν περιστροφών χρησιμοποιείται εναλλακτικό σετ κυλίνδρων. 
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 1.7.5 RISE OF RA / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.7.6 RISE OF RA / ΔΙΠΛΑΣΙΑΜΟΣ 

Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 
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1.8.1 20 DIAMONDS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Version EGT_P_20Diamonds_2.023.0 / HGC-005728-TM

Το “20 Diamonds” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. 

Όλες οι πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από 

τον πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Πληρώνεται μόνο ο μεγαλύτερος συνδυα-

σμός  ή και τα κέρδη των  Scatter ανά γραμμή πληρωμής. Όλα τα κέρδη που εμφανίζονται βα-

σίζονται στο τρέχον στοίχημα. 
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1.8.2 20 DIAMONDS / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Τα κέρδη από τα Scatter προστίθενται στα κέρδη γραμμών πληρωμής.  

Τα κέρδη από τα Scatters που εμφανίζονται βασίζονται στο τρέχον συνολικό στοίχημα. 

Το σύμβολο   είναι Μπαλαντέρ, εμφανίζεται σε όλους τους κυλίνδρους και αντικαθιστά 

όλα τα σύμβολα εκτός από τα Scatter 
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Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

1.8.3 20 DIAMONDS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 
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1.8.4 20 DIAMONDS / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.8.5 20 DIAMONDS / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 
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1.9.1 20 SUPER HOT EPIC CASH / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 Version EGT_P_EpicCash20SuperHot_2.023.0 / HGC-005727-TM

Το “20 Super Hot” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20  γραμμές πληρωμής. 

Όλες οι πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από 

τον πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθενται στα 

κέρδη γραμμών πληρωμής. Πληρώνεται μόνο ο μεγαλύτερος συνδυασμός  ή και τα κέρδη των 

Scatter ανά γραμμή πληρωμής. Όλα τα κέρδη που εμφανίζονται βασίζονται στο τρέχον στοί-

χημα. 
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1.9.2 20 SUPER HOT EPIC CASH / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Τα κέρδη από τα Scatters που εμφανίζονται βασίζονται στο τρέχον συνολικό στοίχημα. 

Tο σύμβολο          είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός των 

και 

73



Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

1.9.3 20 SUPER HOT EPIC CASH / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 
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 Έπαθλο Μπόνους πολλαπλών ονομαστικών αξιών με τέσσερα επίπεδα. 

Έπαθλο—Επίπεδο επάθλου μη προοδευτικού Μπόνους 

Έπαθλο—Επίπεδο επάθλου μη προοδευτικού Μπόνους 

Έπαθλο—Επίπεδο επάθλου μη προοδευτικού Μπόνους 

Έπαθλο—Επίπεδο επάθλου μη προοδευτικού Μπόνους 

 Το                              Έπαθλο απονέμεται όταν 15 σύμβολα            ή / και              συγκεντρώνο-

νται κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού ή των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους. 

Το                              Έπαθλο απονέμεται όταν 8 ή περισσότερα σύμβολα                 συγκεντρώνο-

νται κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού ή των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους. 

Το                          Έπαθλο ή το  Έπαθλο μπορούν να απονεμηθούν όταν εμφανίζο-

νται στην οθόνη σε Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους ή όταν  το  

Έπαθλο απονέμεται κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού. 

1.9.4 20 SUPER HOT EPIC CASH / ΜΠΟΝΟΥΣ
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Τα σύμβολα                         και                       με ποσά ή Έπαθλα των επιπέδων                             ή      

μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη κατά τη διάρκεια κάθε βασικού  παιχνιδιού. Τα ποσά μπο-

ρούν να είναι από 1 έως 20 φορές το συνολικό στοίχημα του παιχνιδιού.  

Εάν ο συνολικός αριθμός συμβόλων             και     στην οθόνη μετά το βασικό παιχνίδι είναι 

από 6 έως 14,  ο παίκτης κερδίζει 3 Δωρεάν περιστροφές Επάθλου Μπόνους . 

Όλα τα σύμβολα                  και                από το παιχνίδι ενεργοποίησης παραμένουν στις θέσεις τους 

μέχρι το τέλος των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους. Οι Δωρεάν περιστροφές Επάθλου 

Μπόνους παίζονται με ειδικούς κυλίνδρους, όπου είναι ενεργά μόνο τα σύμβολα              και  

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους , κάθε καινούριο σύμβολο  

ή             στην οθόνη προσθέτει μια επιπλέον Δωρεάν περιστροφή Επάθλου Μπόνους στον  

τρέχοντα αριθμό Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους. 

1.9.2 20 SUPER HOT EPIC CASH / ΚΑΝΟΝΕΣ 
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1.9.4 20 SUPER HOT EPIC CASH /ΜΠΟΝΟΥΣ

Εάν ο συνολικός αριθμός συμβόλων              και      στην οθόνη μετά από ένα βασικό παιχνίδι ή 

μια Δωρεάν περιστροφή Επάθλου Μπόνους είναι 15, ο παίκτης κερδίζει το  

Έπαθλο, τα ποσά και τα επίπεδα Επάθλου Μπόνους στα σύμβολα και 

Πριν την έναρξη των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους, εάν ο αριθμός των συμβόλων 

στην οθόνη είναι 8 ή περισσότερα, όλα τα σύμβολα    στην οθόνη μετατρέπονται σε   σύμ-

βολα             ο παίκτης κερδίζει  αμέσως το επίπεδο                       επάθλου και αρχίζουν οι Δωρεάν 

περιστροφές  Επάθλου Μπόνους. 

 8 ή περισσότερα σύμβολα    στην οθόνη κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου 

Μπόνους απονέμουν άμεσα το επίπεδο      Επάθλου. 

Τα ποσά των επιπέδων Επάθλου Μπόνους στα σύμβολα    και απονέμονται μόνο στο τέ-

λος των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους ή εάν απονεμηθεί το   Έπαθλο. 

Οι Δωρεάν περιστροφές Επάθλου Μπόνους τελειώνουν εάν: 

• Οι Δωρεάν Περιστροφές Επάθλου Μπόνους που απομένουν είναι 0.

• Απονεμηθεί το επίπεδο Επάθλου. 

Αφού ολοκληρωθούν οι δωρεάν περιστροφές του Επάθλου Μπόνους, στον παίκτη απονέμεται το 

άθροισμα των ποσών στα σύμβολα                και              και τα  επίπεδα Επάθλου Μπόνους που εμφα-

νίζονται στα σύμβολα             και  

Εάν τα επίπεδα Επάθλου Μπόνους έχουν περισσότερα από ένα όμοια σύμβολα   και 

τότε αθροίζονται.  

Οι Δωρεάν περιστροφές Επάθλου Μπόνους παίζονται με το ίδιο στοίχημα όπως στο παιχνίδι που 

ενεργοποίησε τις Δωρεάν περιστροφές Επάθλου Μπόνους. 
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1.9.5 20 SUPER HOT EPIC CASH/ ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.9.6 20 SUPER HOT EPIC CASH/ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 
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1.10.1 40 SUPER HOT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Version EGT_P_40SuperHot_2.022.0 /HGC-005725-TM 

Το “40 Super Hot” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής. 

Όλες οι πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από 

τον πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθενται στα 

κέρδη γραμμών πληρωμής. Πληρώνεται μόνο ο μεγαλύτερος συνδυασμός  ή και τα κέρδη των 

Scatter ανά γραμμή πληρωμής. Όλα τα κέρδη που εμφανίζονται βασίζονται στο τρέχον στοί-

χημα. 
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1.10.2 40 SUPER HOT / ΚΑΝΟΝΕΣ

Τα κέρδη από τα Scatter προστίθενται στα κέρδη γραμμών πληρωμής.  

Τα κέρδη από τα Scatters που εμφανίζονται βασίζονται στο τρέχον συνολικό στοίχημα. 

Tο σύμβολο       είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από 
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Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

1.10.3 40 SUPER HOT / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
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1.10.4 40 SUPER HOT / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.10.5 40 SUPER HOT / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 
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1.11.1 5 DAZZLING HOT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Version EGT_P_5DazzlingHot_2.022.0 / HGC-005724-TM

Το “5 Dazzling Hot” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 5 γραμμές πληρωμής. Όλες οι 

πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας 

από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθε-

νται στα κέρδη γραμμών πληρωμής.  
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1.11.2 5 DAZZLING HOT / ΚΑΝΟΝΕΣ

Το σύμβολο     είναι διάσπαρτο και πληρώνει σε οποιαδήποτε θέση σύμφωνα με τον πίνακα 

πληρωμών.  
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Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 5 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

1.11.3 5 DAZZLING HOT / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
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1.11.4 5 DAZZLING HOT / ΣΥΜΒΟΛΑ

88



Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 

1.11.5 5 DAZZLING HOT / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
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1.12.1 BURNING HOT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Version EGT_P_BurningHot_2.028.0 /HGC-005723-TM 

Το “Burning Hot” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 5 γραμμές πληρωμής. Όλες οι 

πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας 

από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθε-

νται στα κέρδη γραμμών πληρωμής.  
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1.12.2 BURNING HOT / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο          είναι Μπαλαντέρ και εμφανίζεται στον 2ο, 3ο και 4ο κύλινδρο. Σε περίπτωση νί-

κης επεκτείνεται σε ολόκληρο τον κύλινδρο και αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός των    και 

Το σύμβολο                       είναι διάσπαρτο και πληρώνει σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών. 

Το σύμβολο        είναι διάσπαρτο και εμφανίζεται οπουδήποτε στον 1ο, 3ο και 5ο κύλινδρο. 
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1.12.3 BURNING HOT / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 5 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 
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1.12.4BURNING HOT / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.12.5 BURNING HOT / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 
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1.13.1 FLAMING HOT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Version EGT_P_FlamingHot_2.022.0 / HGC-005731-TM

Το “Flaming Hot” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής. Όλες οι 

πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας 

από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθε-

νται στα κέρδη γραμμών πληρωμής.  

95



1.13.2 FLAMING HOT / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο         εμφανίζεται στον 2ο, στον 3ο και 4ο κύλινδρο ν και αντικαθιστά όλα τα 

σύμβολα εκτός των 
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Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο ελάχιστο στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 40 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

1.13.3 FLAMING HOT / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 
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1.13.4 FLAMING HOT / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 

1.13.5 FLAMING HOT / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
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 1.14.1MIGHTY SPARTA EPIC CASH / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το “Mighty Sparta Epic Cash” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 25 γραμμές πληρω-
μής. Όλες οι πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από 
αριστερά προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους 
ξεκινώντας από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter 
προστίθενται στα κέρδη γραμμών πληρωμής.  

Version EGT_P_MightySparta_2.023.0 / HGC-005729-TM
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1.14.2 MIGHTY SPARTA EPIC CASH / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο   είναι Μπαλαντέρ και αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός των 
και  
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1.14.3MIGHTY SPARTA EPIC CASH / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 
πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 25 γραμμές.   
Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,25€ 
Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-
νες του παιγνιομηχανήματος. 
Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 
αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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 1.14.4 MIGHTY SPARTA EPIC CASH / ΜΠΟΝΟΥΣ 

3 ή περισσότερα                     σύμβολα ενεργοποιούν Δωρεάν περιστροφές. 6, 9 ή 15 Δωρεάν περιστρο-
φές με πολλαπλασιαστή  Χ1, Χ2, Χ3 επιλέγονται τυχαία στην αρχή των Δωρεάν περιστροφών. Σε 
περίπτωση εκ νέου ενεργοποίησης των Δωρεάν περιστροφών, ο αρχικός αριθμός Δωρεάν περι-
στροφών προστίθεται στον τρέχοντα αριθμό Δωρεάν περιστροφών. Κατά τη διάρκεια των Δωρε-
άν περιστροφών, σε περίπτωση που πετύχετε λιγότερα από 6 σύμβολα               και              στην οθό-
νη μετατρέπονται σε σύμβολα  

Τα κέρδη πληρώνονται μετά τη μετατροπή των συμβόλων    και     σε σύμβολα 

Οι Δωρεάν περιστροφές παίζονται με το ίδιο στοίχημα και τις ίδιες γραμμές όπως το παιχνίδι κα-
τά το οποίο ξεκίνησαν. Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών χρησιμοποιείται εναλλακτικό 
σετ κυλίνδρων. Τα κέρδη από τη λειτουργία του επάθλου Μπόνους δεν πολλαπλασιάζονται από 
τον πολλαπλασιαστή Δωρεάν περιστροφών.  
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1.14.5 MIGHTY SPARTA EPIC CASH /  ΕΠΑΘΛΟ ΜΠΟΝΟΥΣ 

Έπαθλο Μπόνους πολλαπλών ονομαστικών αξιών με τέσσερα επίπεδα. 

Έπαθλο—Επίπεδο επάθλου μη προοδευτικού Μπόνους 

Έπαθλο—Επίπεδο επάθλου μη προοδευτικού Μπόνους 

Έπαθλο—Επίπεδο επάθλου μη προοδευτικού Μπόνους 

Έπαθλο—Επίπεδο επάθλου μη προοδευτικού Μπόνους 

Το                                 Έπαθλο απονέμεται όταν 15 σύμβολα            ή / και      συγκεντρώνονται κατά 
τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού ή των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους. 

Το                              Έπαθλο απονέμεται όταν 8 ή περισσότερα σύμβολα        συγκεντρώνονται κα-
τά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού ή των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους. 

Το                          Έπαθλο ή το  Έπαθλο μπορούν να απονεμηθούν όταν εμφανίζο-
νται στην οθόνη σε Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους ή όταν  το  Έπαθλο 
απονέμεται κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού. 
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Τα σύμβολα          και     με ποσά ή Έπαθλα των επιπέδων ή  μπορούν 

Να εμφανιστούν στην οθόνη κατά τη διάρκεια κάθε βασικού παιχνιδιού. Τα ποσά μπορούν να 
είναι από 1 έως 20 φορές το συνολικό στοίχημα του παιχνιδιού. Εάν ο συνολικός αριθμός 
συμβόλων             και        στην οθόνη μετά το βασικό παιχνίδι είναι από 6 έως 14, ο παίκτης κερ-
δίζει 3 Δωρεάν περιστροφές Επάθλου Μπόνους. Όλα τα σύμβολα                  και                από το παιχνίδι 
ενεργοποίησης παραμένουν στις θέσεις τους μέχρι το τέλος των Δωρεάν περιστροφών Επά-
θλου Μπόνους. Οι Δωρεάν περιστροφές Επάθλου Μπόνους παίζονται με ειδικούς κυλίν-
δρους, όπου είναι ενεργά μόνο τα σύμβολα           και  

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους , κάθε καινούριο σύμβολο  
ή      στην οθόνη προσθέτει μια επιπλέον Δωρεάν περιστροφή Επάθλου Μπόνους στον τρέ-
χοντα αριθμό Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους. 

1.14.5 MIGHTY SPARTA EPIC CASH /  ΕΠΑΘΛΟ ΜΠΟΝΟΥΣ 
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 1.14.5 MIGHTY SPARTA EPIC CASH /  ΕΠΑΘΛΟ ΜΠΟΝΟΥΣ 

Εάν ο συνολικός αριθμός συμβόλων              και        στην οθόνη μετά από ένα βασικό παιχνίδι ή 
μια Δωρεάν περιστροφή Επάθλου Μπόνους είναι 15, ο παίκτης κερδίζει το   Έπαθλο. 
Τα ποσά και τα επίπεδα Επάθλου Μπόνους στα σύμβολα     και 

Πριν την έναρξη των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους, εάν ο αριθμός των συμβόλων 
στην οθόνη είναι 8 ή περισσότερα, όλα τα σύμβολα     στην οθόνη μετατρέπονται σε 
σύμβολα             ο παίκτης κερδίζει ο παίκτης κερδίζει αμέσως το επίπεδο              επάθλου και 
αρχίζουν οι Δωρεάν περιστροφές  Επάθλου Μπόνους. 8 ή περισσότερα σύμβολα        στην ο-
θόνη κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους απονέμουν άμεσα το επίπε-
δο                             Επάθλου. Τα ποσά των επιπέδων Επάθλου Μπόνους στα σύμβολα    και 

απονέμονται μόνο στο τέλος των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους ή εάν απονεμηθεί το  

 Έπαθλο. 

Οι Δωρεάν περιστροφές Επάθλου Μπόνους τελειώνουν εάν: 

Οι Δωρεάν Περιστροφές Επάθλου Μπόνους που απομένουν είναι 0. 

Απονεμηθεί το επίπεδο                       Επάθλου. 

Αφού ολοκληρωθούν οι δωρεάν περιστροφές του Επάθλου Μπόνους, στον παίκτη απονέμεται το 
άθροισμα των ποσών στα σύμβολα                και              και τα  επίπεδα Επάθλου Μπόνους που εμφανί-
ζονται στα σύμβολα             και  

Εάν τα επίπεδα Επάθλου Μπόνους έχουν περισσότερα από ένα όμοια σύμβολα            και        
τότε αθροίζονται. Οι Δωρεάν περιστροφές Επάθλου Μπόνους παίζονται με το ίδιο στοίχημα 
όπως στο παιχνίδι που ενεργοποίησε τις Δωρεάν περιστροφές Επάθλου Μπόνους. 
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 1.14.6 MIGHTY SPARTA EPIC CASH / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.14.7 MIGHTY SPARTA EPIC CASH / ΔΙΠΛΑΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 
η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 
κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-
νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 
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1.15.1 SHINING CROWN/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Version EGT_P_ShiningCrown_2.023.0 / HGC-005726-TM

Το “Shining Crown” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. Όλες οι 

πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας 

από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθε-

νται στα κέρδη γραμμών πληρωμής.  
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1.15.2 SHINING CROWN / ΚΑΝΟΝΕΣ

Το σύμβολο        είναι Μπαλαντέρ και εμφανίζεται στον 2ο, 3ο και 4ο κύλινδρο. Σε περίπτωση 

νίκης επεκτείνεται σε ολόκληρο τον κύλινδρο και αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός των 

και 

Το σύμβολο                       είναι διάσπαρτο και πληρώνει σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών. 

Το σύμβολο        είναι διάσπαρτο και εμφανίζεται οπουδήποτε στον 1ο, 3ο και 5ο κύλινδρο. 
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1.15.3 SHINING CROWN / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 10 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 
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1.15.4 SHINING CROWN / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.15.5 SHINING CROWN / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 
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1.16.1 FLOWER LAND / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Version EGT_P_FlowerLand_2.026.0 / HGC-005730-TM

Το “Flower Land”είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής. Όλες οι 

πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας 

από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Πληρώνεται μόνο η γραμμή πληρωμής με το μεγαλύ-

τερο ποσό. 
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1.16.2 FLOWER LAND / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο          εμφανίζεται σε όλους τους κυλίνδρους. Αντικαθιστά  όλα τα σύμβολα εκτός 

των  

Μια νίκη γραμμής η οποία περιέχει μόνο σύμβολα     αποδίδει το κέρδος σύμφωνα με τον 

πίνακα πληρωμών και επιπλέον το κέρδος από τα σύμβολα 
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1.16.2 FLOWER LAND / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Λειτουργία Επαναληπτικής Περιστροφής 

Η λειτουργία επαναληπτικής περιστροφής ενεργοποιείται όταν οποιοσδήποτε από τους κυλίν-

δρους γεμίζει πλήρως με σύμβολα            μόνο στο βασικό παιχνίδι. Πρώτα πληρώνονται τα κέρδη 

της γραμμής πληρωμής του παιχνιδιού που ενεργοποιεί τη λειτουργία Επαναληπτικής Περιστρο-

φής. Έπειτα, όλα τα σύμβολα           και             στην οθόνη μετακινούνται στην πιο αριστερή δυνατή 

θέση  στους κυλίνδρους, παραμένουν εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία Επαναληπτικής 

περιστροφής και ο παίκτης κερδίζει Δωρεάν Επαναληπτική περιστροφή για τις άλλες θέσεις συμ-

βόλων που δεν περιέχουν τα σύμβολα           και      

Σε περίπτωση που πετύχετε νέα σύμβολα              και              κατά τη διάρκεια της Δωρεάν Επαναληπτι-

κής Περιστροφής, μετακινούνται στην πιο αριστερή δυνατή θέση στους κυλίνδρους, παραμένουν 

εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η λειτουργία Επαναληπτικής Περιστροφής και ο παίκτης κερδίζει μια 

νέα Δωρεάν Επαναληπτική Περιστροφή για τις άλλες θέσεις συμβόλων που δεν περιέχουν τα 

σύμβολα                και  

Κατά τη διάρκεια της Επαναληπτικής Περιστροφής, τα σύμβολα      μετατρέπονται σε 

Η λειτουργία επαναληπτικής Περιστροφής ολοκληρώνεται: 

• Εάν μετά από τη Δωρεάν Επαναληπτική Περιστροφή δεν εμφανιστούν νέα σύμβολα  και 

   στη οθόνη. 

• Εάν μετά τη Δωρεάν Επαναληπτική Περιστροφή η οθόνη έχει γεμίσει πλήρως με σύμβολα

Τα κέρδη από τη λειτουργία Επαναληπτικής Περιστροφής πληρώνονται μετά την τελευταία Δω-

ρεά Επαναληπτική Περιστροφή. Η λειτουργία Επαναληπτικής Περιστροφής παίζεται με το ίδιο 

ποντάρισμα και τις ίδιες 40 γραμμές όπως το παιχνίδι κατά το οποίο ξεκίνησαν. Κατά τη διάρκεια 

της λειτουργίας Επαναληπτικής Περιστροφής χρησιμοποιείται ένα εναλλακτικό σετ κυλίνδρων. 
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1.16.3 FLOWER LAND / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 40 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 
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1.16.4 FLOWER LAND / ΜΠΟΝΟΥΣ

3, 4 ή 5 σύμβολα           οπουδήποτε στην οθόνη ενεργοποιούν 5, 7 ή 10 Δωρεάν περιστροφές α-

ντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών οι κύλινδροι αποτελούνται μόνο από 

σύμβολα          και κενές θέσεις συμβόλων. Κατά τη διάρκεια ων δωρεάν περιστροφών, σε περί-

πτωση που πετύχετε το σύμβολο          μετακινείται στην πιο αριστερή κενή θέση στους κυλίν-

δρους και παραμένει εκεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι Δωρεάν περιστροφές. Τα κέρδη πληρώνο-

νται μετά τη μετακίνηση του συμβόλου  

 Οι Δωρεάν περιστροφές δεν μπορούν να επανενεργοποιηθούν ξανά. Οι Δωρεάν περιστροφές 

παίζονται με το ίδιο στοίχημα και τις ίδιες 40 γραμμές όπως το παιχνίδι κατά το οποίο ξεκίνη-

σαν.  
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1.16.5 FLOWER LAND / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.16.6 FLOWER LAND / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 
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1.17.1 20 HOT BURST / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Version EGT_P_20HotBurst_2.030.0 / HGC-005722-TM

Το “20 Hot Burst ” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. 

Όλες οι πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από 

τον πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθενται στα 

κέρδη γραμμών πληρωμής.  
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1.17.2 20 HOT BURST/ ΚΑΝΟΝΕΣ

Λειτουργία Πολλαπλασιαστή 

Κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού, όταν εμφανίζονται οι κερδοφόροι συνδυασμοί στην 

οθόνη, πληρώνονται όλες οι νίκες και εξαφανίζονται όλα τα κερδοφόρα σύμβολα. Στη συνέ-

χεια κενές θέσεις του κυλίνδρου γεμίζουν με τα σύμβολα που βρίσκονται πάνω από αυτούς. 

Εάν εμφανιστούν νέοι κερδοφόροι συνδυασμοί στην οθόνη μετά την συμπλήρωση των κενών 

θέσεων, πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασιαστή της πτώσης κυλίνδρων, ξεκινώντας από 

Χ2 και με κάθε επόμενη λειτουργία πτώσης κυλίνδρων αυξάνεται κατά 1. 

Σύμβολο Wild 

Εμφανίζεται μόνο στον 2ο, 3ο και 4 κύλινδρο. Επεκτείνεται σε όλες τις θέσεις στον κύλιν-

δρο και αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός του  

Το σύμβολο   επεκτείνεται μόνο την πρώτη φορά που εμφανίζεται στους κυλίνδρους. 

Εάν το σύμβολο     παραμένει στην οθόνη μετά την λειτουργία της πτώσης κυλίνδρων, 

δεν επεκτείνεται στις άλλες θέσεις του κυλίνδρου. 

Το σύμβολο      είναι Διάσπαρτο και πληρώνει σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών. 
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1.17.3 20 HOT BURST/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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1.17.4 20 HOT BURST/ ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.17.5 20 HOT BURST / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 
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 1.18.1 LUCKY FOOD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(Version EGT_P_LuckyFood_2.026.0 / HGC-006140-TM)

Το “Lucky Food” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. Όλες οι 

πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας 

από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Πληρώνεται μόνο η γραμμή πληρωμής με το μεγαλύ-

τερο ποσό. 
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1.18.2 LUCKY FOOD / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο               είναι Μπαλαντέρ και αντικαθιστά όλα τα σύμβολα. Ενεργοποιεί τα σύμβολα 

στη ζώνη μετακίνησης. 

Ζώνη Μετακίνησης 

Η ζώνη πάνω από τους κυλίνδρους είναι ή ζώνη μετακίνησης όπου τα σύμβολα                           και      

μπορούν να εμφανίζονται μετά την έναρξη κάθε παιχνιδιού και ενεργοποιούνται όταν το σύμβο-

λο                  εμφανίζεται στον αντίστοιχο κύλινδρο. 

Κάθε σύμβολο στη ζώνη μετακίνησης εμφανίζεται πρώτα στην τέρμα δεξιά θέση και στη συνέχεια, 

για κάθε επόμενο παιχνίδι, μετακινείται μία θέση αριστερά μέχρι να εξαφανιστεί από τη ζώνη με-

τακίνησης. Κατά την διάρκεια του βασικού παιχνιδιού τα σύμβολα στη ζώνη μετακίνησης δεν εμ-

φανίζονται όταν ενεργοποιηθούν από το σύμβολο  

‘Όταν εμφανίζεται το σύμβολο    στη ζώνη μετακίνησης και το σύμβολο          εμφανίζεται στον 

αντίστοιχο κύλινδρο, το σύμβολο        διευρύνεται σε όλες τις άλλες θέσεις του κυλίνδρου. 

Τα κέρδη πληρώνονται μετά την διεύρυνση του συμβόλου 

Όταν εμφανίζεται ένα σύμβολο                 στη ζώνη μετακίνησης και το σύμβολο             εμφανίζεται στον 

αντίστοιχο κύλινδρο, ο παίκτης κερδίζει τον αντίστοιχο πολλαπλασιαστή ο οποίος μπορεί να είναι 

από Χ2 έως Χ100 φορές το συνολικό στοίχημα του παιχνιδιού.  

Όταν εμφανίζεται ένα σύμβολο              στη ζώνη μετακίνησης και το σύμβολο            εμφανίζεται 

στον αντίστοιχο κύλινδρο, ο παίκτης  κερδίζει τον αντίστοιχο αριθμό Δωρεάν Περιστροφών, ο ο-

ποίος μπορεί να είναι από 8 έως 50. Τα σύμβολα στη ζώνη μετακίνησης αποθηκεύονται για κάθε 

στοίχημα και ονομαστική αξία.  
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  1.18.3LUCKY FOOD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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1.18.4 LUCKY FOOD / ΜΠΟΝΟΥΣ 

‘Όταν εμφανίζεται ένα σύμβολο του ακόλουθου τύπου              στη ζώνη μετακίνησης και το σύμ-

βολο             εμφανίζεται στον αντίστοιχο κύλινδρο, ο παίκτης κερδίζει τον αντίστοιχο αριθμό Δω-

ρεάν περιστροφών, ο οποίος μπορεί να είναι 8, 10, 15, 20, 25, 30 ή 50. Ο αριθμός Δωρεάν περι-

στροφών αθροίζεται εάν ο αριθμός ενεργοποιημένων συμβόλων     στο ενεργοποιημένο παι-

χνίδι είναι περισσότερα από ένα. 

Οι Δωρεάν περιστροφές μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου όταν εμφανίζεται ένα σύμβολο 

από τον ακόλουθο τύπο            στη ζώνη μετακίνησης και το σύμβολο   εμφανίζεται στον αντί-

στοιχο κύλινδρο. Ο αντίστοιχος αριθμός Δωρεάν περιστροφών προστίθενται στον τρέχοντα α-

ριθμό Δωρεάν περιστροφών. Στην αρχή των Δωρεάν περιστροφών, όλες οι θέσεις στη ζώνη με-

τακίνησης γεμίζουν τυχαία με                       και  

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών, όταν ένα σύμβολο στη ζώνη μετακίνησης είναι ε-

νεργοποιημένο από σύμβολο              αντικαθίστανται από ένα άλλο σύμβολο πριν την έναρξη της  

επόμενης Δωρεάν περιστροφής. Οι Δωρεάν περιστροφές παίζονται με το ίδιο στοίχημα και τις 

ίδιες γραμμές όπως το παιχνίδι κατά το οποίο ξεκίνησαν. Κατά τη διάρκεια των δωρεάν περι-

στροφών χρησιμοποιείται εναλλακτικό σετ κυλίνδρων. Μετά τις Δωρεάν περιστροφές τα σύμβο-

λα στη ζώνη μετακίνησης επανέρχονται στις θέσεις τους από το βασικό παιχνίδι που ενεργοποίη-

σε τις Δωρεάν περιστροφές. 
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1.18.5 LUCKY FOOD / ΣΥΜΒΟΛΑ
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Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 

1.18.6 LUCKY FOOD / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
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1.19.1 VERSAILLES GOLD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version EGT_P_VersaillesGold_2.022.0 / HGC-006142-TM)

Το “Versailles Gold” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. Όλες οι 

πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας 

από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθε-

νται στα κέρδη γραμμών πληρωμής.  
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1.19.2 VERSAILLES GOLD / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο      είναι Wild και αντικαθιστά όλα τα σύμβολα . Μια νίκη γραμμής η οποία πε-

ριέχει μόνο σύμβολα             αποδίδει το κέρδος σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών και 

επιπλέον το κέρδος από τα σύμβολα 

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν  περιστροφών, το σύμβολο Wild δεν αντικαθιστά το επιλεγμένο 

ειδικό διευρυμένο σύμβολο. 
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1.19.3 VERSAILLES GOLD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 10 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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   1.19.4 VERSAILLES GOLD / ΜΠΟΝΟΥΣ 

3 ή περισσότερα σύμβολα       σε οποιαδήποτε στους κυλίνδρους ενεργοποιούν 12 Δωρεάν 

περιστροφές με ένα Ειδικό διευρυμένο σύμβολο. 

Στην αρχή των Δωρεάν περιστροφών, ένα από τα 

Επιλέγεται τυχαία για να λειτουργήσει ως ειδικό διευρυμένο σύμβολο. Κατά τη διάρκεια των 

Δωρεάν περιστροφών , αυτό το ειδικό σύμβολο διευρύνεται ώστε να καλύψει και τις 3 θέσεις 

στους κυλίνδρους και πληρώνει σε οποιαδήποτε θέση σε όλες τις ενεργές γραμμές πληρωμής. 

Σε περίπτωση επανενεργοποίησης των Δωρεάν περιστροφών, ο παίκτης κερδίζει 12 νέες Δωρε-

άν περιστροφές με το επιλεγμένο διευρυνόμενο σύμβολο, οι οποίες προστίθενται στον τρέχο-

ντα αριθμό Δωρεάν περιστροφών. Οι Δωρεάν περιστροφές παίζονται με το ίδιο στοίχημα και τις 

ίδιες γραμμές όπως το παιχνίδι κατά το οποίο ξεκίνησαν. Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περι-

στροφών χρησιμοποιείται εναλλακτικό σετ κυλίνδρων.  
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1.19.5 VERSAILLES GOLD / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.19.6 VERSAILLES GOLD / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 
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1.20.1 BURNING HOT EPIC CASH / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(Version EGT_P_EpicCashBurningHot_2.023.0 / HGC-006141-TM) 

Το “Burning Hot” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 5 γραμμές πληρωμής. Όλες οι 

πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά 

προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας 

από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθε-

νται στα κέρδη γραμμών πληρωμής.  
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1.20.2 BURNING HOT EPIC CASH / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο          είναι Μπαλαντέρ και εμφανίζεται στον 2ο, 3ο και 4ο κύλινδρο. Σε περίπτωση νί-

κης επεκτείνεται σε ολόκληρο τον κύλινδρο και αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός των    και 

Το σύμβολο                       είναι διάσπαρτο και πληρώνει σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών. 

Το σύμβολο        είναι διάσπαρτο και εμφανίζεται οπουδήποτε στον 1ο, 3ο και 5ο κύλινδρο. 
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1.20.3 BURNING HOT EPIC CASH / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.

Το παιχνίδι παίζεται σε 5 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 
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1.20.4 BURNING HOT EPIC CASH / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Έπαθλο Μπόνους πολλαπλών ονομαστικών αξιών με τέσσερα επίπεδα. 

Έπαθλο—Επίπεδο επάθλου μη προοδευτικού Μπόνους 

Έπαθλο—Επίπεδο επάθλου μη προοδευτικού Μπόνους 

Έπαθλο—Επίπεδο επάθλου μη προοδευτικού Μπόνους 

Έπαθλο—Επίπεδο επάθλου μη προοδευτικού Μπόνους 

Το                                 Έπαθλο απονέμεται όταν 15 σύμβολα            ή / και      συγκεντρώνονται κατά 

τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού ή των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους. 

Το                              Έπαθλο απονέμεται όταν 8 ή περισσότερα σύμβολα         συγκεντρώνονται κα-

τά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού ή των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους. 

Το                          Έπαθλο ή το    Έπαθλο μπορούν να απονεμηθούν όταν εμφανίζονται στην 

οθόνη σε Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους ή όταν  το  Έπαθλο απονέμε-

ται κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού. 

Τα σύμβολα             και      με ποσά ή Έπαθλα των επιπέδων     ή  μπορούν 

Να εμφανιστούν στην οθόνη κατά τη διάρκεια κάθε βασικού παιχνιδιού. Τα ποσά μπορούν να εί-

ναι από 1 έως 20 φορές το συνολικό στοίχημα του παιχνιδιού. Εάν ο συνολικός αριθμός συμβό-

λων             και               στην οθόνη μετά το βασικό παιχνίδι είναι από 6 έως 14, ο παίκτης κερδίζει 3 Δω-

ρεάν περιστροφές Επάθλου Μπόνους. Όλα τα σύμβολα                  και                από το παιχνίδι ενεργοποίη-

σης παραμένουν στις θέσεις τους μέχρι το τέλος των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους. Οι 

Δωρεάν περιστροφές Επάθλου Μπόνους παίζονται με ειδικούς κυλίνδρους, όπου είναι ενεργά 

μόνο τα σύμβολα           και  

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους , κάθε καινούριο σύμβολο     ή 

 στην οθόνη προσθέτει μια επιπλέον Δωρεάν περιστροφή Επάθλου Μπόνους στον τρέχοντα 

αριθμό Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους. 
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1.20.4 BURNING HOT EPIC CASH / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Εάν ο συνολικός αριθμός συμβόλων              και        στην οθόνη μετά από ένα βασικό παιχνίδι ή 

μια Δωρεάν περιστροφή Επάθλου Μπόνους είναι 15, ο παίκτης κερδίζει το  

Έπαθλο. Τα ποσά και τα επίπεδα Επάθλου Μπόνους στα σύμβολα   και 

Πριν την έναρξη των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους, εάν ο αριθμός των συμβόλων 

στην οθόνη είναι 8 ή περισσότερα, όλα τα σύμβολα            στην οθόνη μετατρέπονται σε      

σύμβολα             ο παίκτης κερδίζει ο παίκτης κερδίζει αμέσως το επίπεδο   επάθλου 

και αρχίζουν οι Δωρεάν περιστροφές  Επάθλου Μπόνους. 8 ή περισσότερα σύμβολα       στην ο-

θόνη κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους απονέμουν άμεσα το επίπε-

δο                             Επάθλου. Τα ποσά των επιπέδων Επάθλου Μπόνους στα σύμβολα            και   

απονέμονται μόνο στο τέλος των Δωρεάν περιστροφών Επάθλου Μπόνους ή εάν απονεμηθεί το  

 Έπαθλο. 

Οι Δωρεάν περιστροφές Επάθλου Μπόνους τελειώνουν εάν: 

• Οι Δωρεάν Περιστροφές Επάθλου Μπόνους που απομένουν είναι 0.

• Απονεμηθεί το επίπεδο Επάθλου. 

Αφού ολοκληρωθούν οι δωρεάν περιστροφές του Επάθλου Μπόνους, στον παίκτη απονέμεται το 

άθροισμα των ποσών στα σύμβολα                και              και τα  επίπεδα Επάθλου Μπόνους που εμφανί-

ζονται στα σύμβολα             και  

Εάν τα επίπεδα Επάθλου Μπόνους έχουν περισσότερα από ένα όμοια σύμβολα            και      

τότε αθροίζονται. Οι Δωρεάν περιστροφές Επάθλου Μπόνους παίζονται με το ίδιο στοίχημα 

όπως στο παιχνίδι που ενεργοποίησε τις Δωρεάν περιστροφές Επάθλου Μπόνους. 
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1.20.5 BURNING HOT EPIC CASH / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 

1.20.6 BURNING HOT EPIC CASH/ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
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1.21.1 CATS ROYAL / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version EGT_P_CatsRoyal_2.022.0 / HGC-006139-TM)

Το “Cats Royal” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. Όλες οι πλη-

ρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά προς τα δε-

ξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από τον πρώ-

το κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθενται στα κέρδη 

γραμμών πληρωμής.  
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1.21.2 CATS ROYAL / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο                   αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός των        και 
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1.21.3 CATS ROYAL / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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1.21.4 CATS ROYAL / ΜΠΟΝΟΥΣ 

3 σύμβολα                 στον 2ο , 3ο και 4ο κύλινδρο ενεργοποιούν 10 Δωρεάν περιστροφές με αυ-

ξανόμενο πολλαπλασιαστή. Σε περίπτωση επανενεργοποίησης των Δωρεάν περιστροφών, ο 

παίκτης κερδίζει 10 νέες Δωρεάν περιστροφές, οι οποίες προστίθενται στον τρέχοντα αριθμό 

Δωρεάν περιστροφών. Οι Δωρεάν περιστροφές μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου μόνο 

μια φορά.  

Στη συνέχει εάν πετυχαίνετε3 σύμβολα            πληρώνουν μόνο σύμφωνα με τον πίνακα πλη-

ρωμών χωρίς προσθήκη νέων Δωρεάν περιστροφών. Ο πολλαπλασιαστής για τις Δωρεάν πε-

ριστροφές αρχίζει από Χ1 και αυξάνεται κατά 1 με κάθε Δωρεάν περιστροφή. Ο πολλαπλα-

σιαστής μπορεί να αυξηθεί έως Χ20. Τα κέρδη από τις Δωρεάν περιστροφές δεν πολλαπλα-

σιάζονται με τον πολλαπλασιαστή του συμβόλου 

Οι Δωρεάν περιστροφές παίζονται με το ίδιο στοίχημα και τις ίδιες γραμμές όπως το παιχνίδι 

κατά το οποίο ξεκίνησαν. Κατά τις Δωρεάν περιστροφές χρησιμοποιείται εναλλακτικό σετ κυ-

λίνδρων. 
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1.21.5 CATS ROYAL / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 

1.21.6 CATS ROYAL / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
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1.22.1 EASTERN CARNIVAL/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(EGT_P_EasternCarnival_2.021.0/HGC-006886-TM)

Το “Eastern Carnival είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. Όλες οι 

πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από τον πρώτο κύλινδρο 

αριστερά εκτός των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθενται στα κέρδη γραμμών πλη-

ρωμής.  
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 1.22.2 EASTERN CARNIVAL / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο                  αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός των 
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  1.22.3 EASTERN CARNIVAL / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 

153



  1.22.4 EASTERN CARNIVAL / ΜΠΟΝΟΥΣ

3 σύμβολα             ενεργοποιούν 10 Δωρεάν περιστροφές και          Extra Wild. Κατά τη διάρκεια 

των Δωρεάν περιστροφών, 1, 2 ή 3 σύμβολα           ενεργοποιούν εκ νέου 1, 2 ή 3 Δωρεάν περι-

στροφές αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών το σύμβολο     είναι Wild και 

αντικαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός του 

Η λειτουργία επαναληπτικής περιστροφής μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια των Δω-

ρεάν περιστροφών. Οι Δωρεάν περιστροφές παίζονται με το ίδιο στοίχημα και τις ίδιες γραμμές 

όπως το παιχνίδι κατά το οποίο ξεκίνησαν. Κατά τη διάρκεια των δωρεάν περιστροφών χρησι-

μοποιείται εναλλακτικό σετ κυλίνδρων.  
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  1.22.5  ΕASTERN CARNIVAL / ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
: Πολλαπλές ονομαστικές αξίες, Μη προοδευτικό επίπεδο. 

Πολλαπλές ονομαστικές αξίες, Μη προοδευτικό επίπεδο. 

Η λειτουργία Επαναληπτικής περιστροφής ενεργοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια του βασικού 

παιχνιδιού, όταν δυο ή περισσότεροι κύλινδροι είναι πλήρως γεμάτοι με σύμβολα  

Πρώτα πληρώνονται τα κέρδη του παιχνιδιού που ενεργοποιεί τη λειτουργία Επαναληπτικής 

περιστροφής. Μετά διατηρούνται όλα τα σύμβολα     στην οθόνη και ο παίκτης κερδίζει 3 Δω-

ρεάν επαναληπτικές περιστροφές για τις άλλες θέσεις συμβόλων. Τα σύμβολα     δεν διατη-

ρούνται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας Επαναληπτικής περιστροφής. Κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας Δωρεάν Επαναληπτικών περιστροφών, σε περίπτωση που πετύχετε 1 

ή περισσότερα νέα σύμβολα          διατηρούνται και αυτά και ο παίκτης κερδίζει 1 νέα Δωρεάν 

επαναληπτική περιστροφή. Η λειτουργία Επαναληπτικής περιστροφής ολοκληρώνεται:  

• Αν οι Δωρεάν Επαναληπτικές περιστροφές που απομένουν είναι 0.

• Εάν μετά τη Δωρεάν Επαναληπτική περιστροφή η οθόνη γεμίσει πλήρως με σύμβολα

Τα κέρδη από τη Λειτουργία Επαναληπτικής περιστροφής πληρώνονται μετά την τελευταία Δω-

ρεάν Επαναληπτική περιστροφή. Εάν συγκεντρωθούν 15 σύμβολα           κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας Επαναληπτικής περιστροφής, ο παίκτης κερδίζει μόνο το επίπεδο του  

Εάν συγκεντρωθούν 14 σύμβολα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Επαναληπτικής περι-

στροφής , ο παίκτης κερδίζει μόνο το επίπεδο του Κατά τη διάρκεια του βασι-

κού παιχνιδιού, μια πλήρης οθόνη με σύμβολα         κερδίζει το επίπεδο του και 

τα κέρδη της γραμμής πληρωμής από το παιχνίδι και δεν ενεργοποιεί τη λειτουργία Επαναλη-

πτικής περιστροφής. Η λειτουργία Επαναληπτικής περιστροφής παίζεται σε στοιχήματα και 

γραμμές ενεργοποίησης.   
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  1.22.6 ΕASTERN CARNIVAL / ΣΥΜΒΟΛΑ

156



Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 

1.22.7 ΕASTERN CARNIVAL / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
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1.23.1 30 SPINNING 7’S  / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(Version EGT_P_30Spinning7's_2.037.0.pkg/HGC-007367-TM

Το “30 Spinning 7’s” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 30 γραμμές πληρωμής. Όλες οι 

πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά προς 

τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από τον 

πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθενται στα κέρ-

δη γραμμών πληρωμής.  
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1.23.2 30 SPINNING 7’S / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο         αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός των 
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1.23.3 30 SPINING 7’S / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 30 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,30€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 1,50€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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1.23.4 30 SPINNING 7’S /  ΜΠΟΝΟΥΣ 

7 ή περισσότερα σύμβολα     οπουδήποτε στον 2ο, 3ο και 4ο κύλινδρο ενεργοποιούν μόνο 

Δωρεάν περιστροφές. Ο αριθμός των Δωρεάν περιστροφών εξαρτάται από τον αριθμό των 

συμβόλων            και καθορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Οι Δωρεάν περιστροφές δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά. Οι Δωρεάν περιστροφές παί-

ζονται με το ίδιο στοίχημα και τις ίδιες γραμμές όπως το παιχνίδι κατά το οποίο ξεκίνησαν. Κα-

τά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών χρησιμοποιείται εναλλακτικό σετ κυλίνδρων.  
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1.23.5 30 SPINNING 7’S / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 

1.23.6 30 SPINNING 7’S / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
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1.24.1 SECRETS OF ALCHEMY / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(EGT _P _SecretsofAlchemy_2.046.0 / HGC-007470-TM)

Το “Secrets Of Alchemy” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 25 γραμμές πληρωμής. Όλες 

οι πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά προς 

τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από τον 

πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθενται στα κέρ-

δη γραμμών πληρωμής.  
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1.24.2 SECRETS OF ALCHEMY / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο      είναι Wild και αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός του 

Το σύμβολο Wild εμφανίζεται στον 2ο, 3ο, 4ο και 5ο κύλινδρο. 
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1.24.3 SECRETS OF ALCHEMY / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 25 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,25€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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1.24.4 SECRETS OF ALCHEMY / ΜΠΟΝΟΥΣ 

3 σύμβολα      οπουδήποτε στον 1ο, 2ο και 3ο κύλινδρο ενεργοποιούν Δωρεάν περιστροφές. 

7 Δωρεάν περιστροφές μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν μυστηριωδώς κατά τη διάρκεια ενός 

παιχνιδιού που δεν ενεργοποιεί Δωρεάν περιστροφές. Σε περίπτωση επανάληψης ενεργοποίη-

σης των Δωρεάν περιστροφών, ο παίκτης κερδίζει 7 νέες Δωρεάν περιστροφές,  οι οποίες προ-

στίθενται στον τρέχοντα αριθμό Δωρεάν περιστροφών. Οι Δωρεάν περιστροφές μπορούν να ε-

νεργοποιηθούν εκ νέου μόνο με σύμβολα  

Οι Δωρεάν περιστροφές δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν μυστηριωδώς. Κατά τη διάρκεια των 

Δωρεάν περιστροφών χρησιμοποιείται εναλλακτικό σετ κυλίνδρων. 
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1.24.5 SECRETS OF ALCHEMY / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 

1.24.6 SECRETS OF ALCHEMY / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
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 1.25.1 BOOK OF REALM / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Version EGT_P_BookofRealm_2.053.0.pkg / HGC-008851-TM) 

Το “Book of Realm” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. Όλες οι 

πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά προς 

τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από τον 

πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθενται στα κέρ-

δη γραμμών πληρωμής.  
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 1.25.2 BOOK OF REALM/ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο      είναι Wild και αντικαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα. 

Μια νίκη γραμμής η οποία περιέχει μόνο σύμβολα      αποδίδει το κέρδος σύμφωνα με τον 

πίνακα πληρωμών και επιπλέον το κέρδος από τα σύμβολα 

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών, το σύμβολο Wild δεν αντικαθιστά το επιλεγμένο 

ειδικό διευρυμένο σύμβολο. 
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  1.25.3 BOOK OF REALM  / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 10 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.25.4 BOOK OF REALM / ΜΠΟΝΟΥΣ 

3 ή περισσότερα σύμβολα                  σε οποιαδήποτε θέση της οθόνης ενεργοποιούν 10 Δωρεάν 

περιστροφές  με ένα ειδικό διευρυμένο σύμβολο. Στην αρχή των Δωρεάν περιστροφών, ένα 

από τα επιλέγεται τυχαία   

Επιλέγεται τυχαία για να λειτουργήσει ως ειδικό διευρυμένο σύμβολο. Κατά τη διάρκεια των 

Δωρεάν περιστροφών, αυτό το ειδικό σύμβολο διευρύνεται  ώστε να καλύψει 3 θέσεις στους 

κυλίνδρους  του και πληρώνει σε οποιαδήποτε θέση σε όλες τις γραμμές πληρωμής. Σε περί-

πτωση επανενεργοποίησης των Δωρεάν περιστροφών, ο παίκτης κερδίζει 10 νέες Δωρεάν πε-

ριστροφές  με το επιλεγμένο διευρυμένο σύμβολο , οι οποίες προστίθενται στον τρέχοντα α-

ριθμό Δωρεάν περιστροφών . Οι Δωρεάν περιστροφές παίζονται με το ίδιο στοίχημα και τις 

ίδιες γραμμές όπως το παιχνίδι κατά το οποίο ξεκίνησαν. Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περι-

στροφών χρησιμοποιείται εναλλακτικό σετ κυλίνδρων.  
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 1.25.5 BOOK OF REALM / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 

 1.25.6 BOOK OF REALM/ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
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 1.26.1 THE GREAT EXPLOIT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 (EGT_P_TheGreatExploit_2.061.0.pkg /  HGC-009840-TM) 

Το “The Great Exploit”  είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 243 τρόπους πληρωμής.  Το 

στοίχημα των Τρόπων πληρωμής κυλίνδρου πολλαπλασιασμένο από τον πολλαπλασιαστή 

στοιχήματος είναι ίσο με το συνολικό στοίχημα. Όλες οι πληρωμές αφορούν συνδυασμούς 

για όμοια σύμβολα. Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασμοί πληρώνουν από τα αριστερά προς τα 

δεξιά σε διαδοχικούς κυλίνδρους σε ενεργοποιημένες θέσεις ξεκινώντας από τον πρώτο αρι-

στερά. Για κάθε σύμβολο πληρώνεται μόνο ο υψηλότερος  κερδοφόρος συνδυασμός. Οι 

κερδοφόροι συνδυασμοί μπορούν να πληρωθούν πολλαπλές φορές. 
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 1.26.2 THE GREAT EXPLOIT / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Wild 

Το σύμβολο     εμφανίζεται μόνο στον 2ο, 3ο και 4ο κύλινδρο. Αντικαθιστά όλα τα σύμβολα 

εκτός από το  
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 1.26.3 THE GREAT EXPLOIT / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το ελάχιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται με 243 τρόπους πληρωμής.  

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,38€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 1,90€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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1.26.4 THE GREAT EXPLOIT / ΜΠΟΝΟΥΣ 

3 ή περισσότερα σύμβολα               από αριστερά προς τα δεξιά σε διαδοχικούς κυλίνδρους, ξεκι-

νώντας από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά, ενεργοποιούν 15 Δωρεάν περιστροφές. Σε περί-

πτωση επανενεργοποίησης  των Δωρεάν περιστροφών, ο παίκτης κερδίζει 15 νέες Δωρεάν πε-

ριστροφές, οι οποίες προστίθενται στον τρέχοντα αριθμό Δωρεάν περιστροφών. Κατά τη 

διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών οι κύλινδροι αποτελούνται μόνο από τα ακόλουθα σύμβο-

λα: 

Οι Δωρεάν περιστροφές παίζονται με το ίδιο στοίχημα τρόπων πληρωμής κυλίνδρου και του 

πολλαπλασιαστή στοιχήματος που τις ενεργοποίησε.  
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1.26.5 THE GREAT EXPLOIT / ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΠΑΘΛΟΥ 

Οποιοδήποτε από τα τέσσερα επίπεδα Επάθλου Μπόνους μπορεί να απονεμηθεί κατά το παι-

χνίδι μπόνους. Το παιχνίδι μπόνους ενεργοποιείται τυχαία όταν ένα ή περισσότερα σύμβολα      

εμφανίζονται οπουδήποτε στον 2ο, 3ο και 4ο κύλινδρο μόνο κατά τη διάρκεια του βασικού 

παιχνιδιού ή των Δωρεάν περιστροφών, τα οποία δεν ενεργοποιούν/επανενεργοποιούν τα Δω-

ρεάν παιχνίδια. 

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπόνους ο παίκτης συλλέγει σύμβολα που αντιστοιχούν στα 

επίπεδα Επάθλου Μπόνους και σύμβολα   

Το παιχνίδι μπόνους τελειώνει όταν συλλέγονται τρία όμοια σύμβολα που αντιστοιχούν σε ένα 

από τα επίπεδα Επάθλου Μπόνους.  

Εάν ο παίκτης έχει συγκεντρώσει τρία σύμβολα           το παιχνίδι Μπόνους συνεχίζεται μέχρι να 

συλλεχθούν τρία όμοια σύμβολα τα οποία αντιστοιχούν σε ένα από τα επίπεδα Επάθλου Μπό-

νους. Εάν στο τέλος του παιχνιδιού μπόνους ο παίκτης έχει συλλέξει τρία όμοια σύμβολα, κερδί-

ζει το αντίστοιχο επίπεδο Επάθλου Μπόνους. Εάν στο τέλος του παιχνιδιού Μπόνους ο παίκτης 

έχει συλλέξει τρία όμοια σύμβολα + τρία σύμβολα              κερδίζει το αντίστοιχο επίπεδο επάθλου 

Μπόνους + το επόμενο μεγαλύτερο επίπεδο Επάθλου Μπόνους. Εάν στο τέλος του παιχνιδιού 

μπόνους ο παίκτης συλλέξει τρία όμοια σύμβολα για το υψηλότερο επίπεδο Επάθλου Μπόνους 

+ τρία σύμβολα             κερδίζει το υψηλότερο επίπεδο Επάθλου Μπόνους+ τη βασική αξία του.  

Η αξία εμφανίζεται στη δεξιά γωνία του υψηλότερου Επάθλου Μπόνους. 
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1.26.6 THE GREAT EXPLOIT / ΣΥΜΒΟΛΑ
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Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 

1.26.7 THE GREAT EXPLOIT / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
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  1.27.1FLAMING HOT EXTREME/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το “Flaming Hot Extreme” είναι ένα  παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής .Όλες 

οι πληρωμές αφορούν συνδυασμούς για όμοια σύμβολα και πληρώνουν από αριστερά προς 

τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από τον 

πρώτο κύλινδρο αριστερά έκτος των Scatter. Τα κέρδη από τα Scatter προστίθενται στα κέρδη 

γραμμών πληρωμής.  

Version EGT_P_ExtremeFlamingHot_2.080.0.pkg /HGC-010511-TM 
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 1.27.2 FLAMING HOT EXTREME/ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 Το σύμβολο                 εμφανίζεται μόνο στον 2ο, στον 3ο και στον 4ο κύλινδρο. Αντικαθιστά 

όλα τα σύμβολα εκτός των   
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 1.27.2 FLAMING HOT EXTREME/ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Λειτουργία Επαναληπτικής Περιστροφής 

2, 3 ή 4 σύμβολα              οπουδήποτε στην οθόνη ενεργοποιούν τη Λειτουργία επαναληπτικής Πε-

ριστροφής. Κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας Επαναληπτικής Περιστροφής, οι κύλινδροι με τα 

σύμβολα            διατηρούνται και ο παίκτης κερδίζει μια επιπλέον Επαναληπτική Περιστροφή   

για τους κυλίνδρους  που δεν περιέχουν σύμβολα  

Εάν κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής περιστροφής εμφανιστούν νέα σύμβολα          στην ο-

θόνη και ο συνολικός αριθμός συμβόλων           στην οθόνη είναι μικρότερος από 5, τότε ο παίκτης 

κερδίζει νέα Δωρεάν Επαναληπτική Περιστροφή για τους κυλίνδρους που δεν περιέχουν σύμ-

βολα 

Η Λειτουργία Επαναληπτικής Περιστροφής ολοκληρώνεται όταν δεν εμφανιστούν νέα σύμβολα 

έπειτα από μια Δωρεάν Επαναληπτική Περιστροφή ή όταν ο συνολικός αριθμός συμβόλων     

στην οθόνη γίνει 5. Τα κέρδη γραμμής πληρώνονται μετά τη Λειτουργία Επαναληπτικής Περι-

στροφής. Τα κέρδη από τα Scatter πληρώνονται μετά τη Λειτουργία Επαναληπτικής περιστρο-

φής. Μετά την τελευταία Δωρεάν Επαναληπτική Περιστροφή δεν πληρώνονται κέρδη γραμμής. 

Η Λειτουργία Επαναληπτικής Περιστροφής ενεργοποιείται επίσης κατά τη διάρκεια των Δωρεάν 

Περιστροφών. Η Λειτουργία Επαναληπτικής Περιστροφής παίζεται στο στοίχημα ενεργοποίη-

σης. Κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας Επαναληπτικής Περιστροφής χρησιμοποιείται ένα εναλ-

λακτικό σετ κυλίνδρων.  
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  1.27.3 FLAMING HOT EXTREME / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 40 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,40€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 

186



 

  

 

 1.27.4 FLAMING HOT EXTREME / ΜΠΟΝΟΥΣ 

3 ή περισσότερα σύμβολα            οπουδήποτε στην οθόνη ενεργοποιούν Δωρεάν Περιστροφές:  

- 30 Δωρεάν Περιστροφές 

- 20 Δωρεάν Περιστροφές 

- 10 Δωρεάν Περιστροφές 

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν Περιστροφών ο παίκτης κερδίζει 10, 20 ή 30 νέες Δωρεάν Περι-

στροφές εάν εμφανιστούν 3, 4 ή 5 σύμβολα          στους κυλίνδρους αντίστοιχα.  

Οι νέες Δωρεάν περιστροφές παίζονται με το ίδιο στοίχημα και τις ίδιες γραμμές όπως το παι-

χνίδι κατά το οποίο ξεκίνησαν. Κατά τη διάρκεια των δωρεάν Περιστροφών χρησιμοποιείται ε-

ναλλακτικό σετ κυλίνδρων. 
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 1.27.5 FLAMING HOT EXTREME / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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Για να ρισκάρετε οποιοδήποτε κέρδος μικρότερο του 2.500,00€ πατήστε το κουμπί ρίσκο. Εάν 

η επιλογή κόκκινο/μαύρο είναι σωστή το ποσό του ρίσκου διπλασιάζεται (χ2). Εάν η επιλογή 

κόκκινο/μαύρο δεν είναι σωστή το ποσό του ρίσκου χάνεται και το παιχνίδι τελειώνει. Η πιθα-

νότητα κέρδους είναι 50%. 

Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ρίσκου: 5 

 1.27.6 CATS ROYAL / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

–  Goldify
(Version 1.116.1.26 / HGCVLTG-00546-00)

–  Sphinx
(Version 1.116.1.20 / HGCVLTG-00542-00)

–  Great Joker
(Version 1.116.1.23 / HGCVLTG-00556-00)

– Cleopatra Extreme
(Version 1.116.1.24 / HGCVLTG-00558-00)

– Wild Mermaid
(Version 1.116.1.29 / HGCVLTG-00539-00)

– Golden Goddess
(Version 1.116.1.26 / HGCVLTG-00547-00)

– Ocean Magic
(Version 1.116.1.26 / HGCVLTG-00545-00)

– Brilliant Fruit
(Version 1.116.1.24 / HGCVLTG-00549-00)

– Brilliant Wilds HD(Εφόσον ∆ιατίθεται)
(Version 1.132.2.4 / HGC-000114-TM)

– Brilliant Wilds
(Version 1.116.1.13 / HGCVLTG-00548-00)

– 7’s Wild
(Version 1.116.1.21 / HGCVLTG-00555-00)

– Joker Poker
(Version 1.116.1.20 HGCVLTG-00698-00)

– Sphinx Wild
(Version 1.116.1.9 / HGCVLTG-00561-00)

Τα αποδιδόμενα ποσοστά κέρδους κάθε Παιγνίου όπως επίσης και η περιγραφή των Παιγνίων αναφέρονται στις τρέχουσες εκδόσεις 
που είναι εγκατεστημένες στα Παιγνιομηχανήματα. Οι εκδόσεις HD ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες μέχρι την ολοκλήρωση της 
σταδιακής εγκατάστασης των νέων καμπινών VLTs σε όλο το δίκτυο καταστημάτων μας.

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,01%

Ελάχιστο 92,25% / Μέγιστο 94,06% 

Ελάχιστο 92.15% / Μέγιστο 93.82%   

Ελάχιστο 92.07% / Μέγιστο 94.08%

Ελάχιστο 92.37% / Μέγιστο 93,76%

Ελάχιστο  92,02% / Μέγιστο 93,99%

Ελάχιστο 92,02% / Μέγιστο 93,90%

Ελάχιστο 92,07% / Μέγιστο 94,05%

Ελάχιστο 92,05% / Μέγιστο 94,05%

Ελάχιστο 92,05% / Μέγιστο 94,05%

Ελάχιστο 91,88% / Μέγιστο 93,97%

Ελάχιστο 92,39% / Μέγιστο 94,08%

Ελάχιστο 92,02% / Μέγιστο 94,05%
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 
– Temple of Fire

(Version 1.0.2.12 / HGC-001696-TM)

– Temple of Fire HD(Εφόσον ∆ιατίθεται)
(Version 1.132.2.3 / HGC-000113-TM)

Καυτή Μπίλια
(Version 1.116.0.69  / HGCVLTG-00591-00)

– Mistress Of Egypt
(Version 1.116.1.128 / HGC-002118-TM)

– Loaded 7's
(Version 1.116.1.101 / HGC-001787-TM)

– Loaded 7's HD(Εφόσον ∆ιατίθεται)

(Version 1.132.1.17 / HGC-004376-TM)

– Hephaestus
(Version 1.116.1.44/HGCVLT-00803-00)

– Hephaestus HD(Εφόσον ∆ιατίθεται)

(Version 1.116.1.44/HGCVLT-00803-00)

– Καρπουζοµάνια
(Version 1.116.1.35/HGCVLTG-00812-00)

– Καρπουζοµάνια HD(Εφόσον ∆ιατίθεται)

(Version 1.132.1.21/ HGC-000117-TM)

– Red Hot Joker
(Version 1.116.1.13/HGCVLTG-00814-00)

– Red Hot Joker HD(Εφόσον ∆ιατίθεται)

(Version 11.132.2.2/HGC-000112-TM)

– 20 Golden Wild 7's
(Version 1.116.1.12 / HGCVLTG-00811-00)

– 20 Golden Wild 7's HD(Εφόσον ∆ιατίθεται)

(Version 1.132.2.2 / HGC-000116-TM

– Stack Attack
(Version 1.116.1.13 / HGCVLTG-00831-00)

Ελάχιστο 92,0% / Μέγιστο 94,10%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,10%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,00%

Ελάχιστο 92,09% / Μέγιστο 94,09%

Ελάχιστο 92,10% / Μέγιστο 94,09%

Ελάχιστο 92,10% / Μέγιστο 94,09%

Ελάχιστο 92,05% / Μέγιστο 94,05%

Ελάχιστο 92,05% / Μέγιστο 94,05%

Ελάχιστο 92,10% / Μέγιστο 93,60%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 93,50%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 93,50%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 93,50%

Ελάχιστο 91,91% / Μέγιστο 94,40%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 93,50%

Ελάχιστο 90,90% / Μέγιστο 95,40%

Τα αποδιδόμενα ποσοστά κέρδους κάθε Παιγνίου όπως επίσης και η περιγραφή των Παιγνίων αναφέρονται στις τρέχουσες εκδόσεις που 
είναι εγκατεστημένες στα Παιγνιομηχανήματα. Οι εκδόσεις HD ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες μέχρι την ολοκλήρωση της σταδιακής 
εγκατάστασης των νέων καμπινών VLTs σε όλο το δίκτυο καταστημάτων μας.
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  ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

– Hot Bells
(Version 1.116.1.89 / HGC-001715-TM)

– 40 Golden Wild 7's
(Version 1.116.1.13/HGCVLTG-00832-00)

– 40 Golden Wild 7's HD(Εφόσον ∆ιατίθεται)
(Version 1.132.1.24 / HGC-000115-TM)

– Moon Stacks
(Version 1.116.1.28/HGCVLTG-00810-00)

– Shamrock Stars HD (Εφόσον ∆ιατίθεται)
(Version 1.132.2.5 / HGC-001722-ΤΜ)

Τα αποδιδόμενα ποσοστά κέρδους κάθε Παιγνίου όπως επίσης και η περιγραφή των Παιγνίων αναφέρονται στις τρέχουσες εκδόσεις που 
είναι εγκατεστημένες στα Παιγνιομηχανήματα. Οι εκδόσεις HD ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες μέχρι την ολοκλήρωση της σταδιακής 
εγκατάστασης των νέων καμπινών VLTs σε όλο το δίκτυο καταστημάτων μας.

- Wu Wu Coins(Εφόσον ∆ιατίθεται)
(Version1.132.3.2/HGC-002918-TM)

- Hyper Hot
(Version1.116.1.11/HGC-000012-TM)

Ελάχιστο 92,05% / Μέγιστο 94,05%

Ελάχιστο 91,00% / Μέγιστο 93,50%

Ελάχιστο 91,00% / Μέγιστο 93,50%

Ελάχιστο 92,11% / Μέγιστο 93,60%

Ελάχιστο 91,50% / Μέγιστο 94,05%

- Tiki Thunder Cash Eruption
(Version 1.116.1.31 / HGC-001697-TM)

- Tiki ThunderCash EruptionHD(Εφόσον ∆ιατίθεται)

(Version 1.132.3.1/ HGC-000111-TM)

Ελάχιστο 91,00% / Μέγιστο 93,50%

Ελάχιστο 91,00% / Μέγιστο 93,50%

- Hyper Hot HD(Εφόσον ∆ιατίθεται)
(Version1.132.3.2/HGC-000118-TM)

- Star Rise
(Version1.116.1.55/HGC-002912-TM)

Ελάχιστο 91,18% / Μέγιστο 95,60%

Ελάχιστο 91,00% / Μέγιστο 93,05%

Ελάχιστο 91,00% / Μέγιστο 93,05%

Ελάχιστο 91,50% / Μέγιστο 94,00%

- Rising Spins
(version 1.116.1.24/HGC-000013-TM

Ελάχιστο 90,90% / Μέγιστο 95,40%

- Ancient Gold
(Version 1.116.1.50/HGC-006190-TM)  

Ελάχιστο 91,91% / Μέγιστο 95,90%

- Great Dragon
(Version 1.132.2.5/HGC-007921-TM)

/ Μέγιστο 94,00%Ελάχιστο 92,00% 

Ελάχιστο 91,89% / Μέγιστο 95,91%- Apollo's Wealth
(Version 1.116.1.43/HGC-005928-TM)

- Solar Disc (Εφόσον Διατίθεται)

(Version 1.132.  2. 3/  HGC-006162-TM)

Ελάχιστο 92,00%      / Μέγιστο 94,00%

Ελάχιστο 91,83% / Μέγιστο 94,29%

(Version 1.116.1.46 /HGC-006867-TM) 

- Regal Riches HD (Εφόσον Διατίθεται)

- Brilliant Coins
(Version 1.116.1.29/HGC-006189-TM) 

Ελάχιστο 91,91% / Μέγιστο 95,90%
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

IGT
1.1 GOLDIFY
1.1.1 Περιγραφή Παιχνιδιού
1.1.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.1.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
1.1.4 Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια 
1.1.5 Σύµβολα 
1.1.6 ∆ιπλασιασµός 
1.1.7 Τριπλασιασµός 

1.2 GREAT JOKER / JOKER RICHES
1.2.1 Περιγραφή Παιχνιδιού 
1.2.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.2.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων
1.2.4 Μπόνους
1.2.5 Σύµβολα 

1.3 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 
1.3.5 
1.3.6 
1.3.7 

1.4 
1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 
1.4.4 
1.4.5 

1.5 
1.5.1 
1.5.2 
1.5.3 
1.5.4 
1.5.5 

SPHINX
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια 
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός 
Τριπλασιασµός 

CLEOPATRA EXTREME
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια 
Σύµβολα         

WILD MERMAID
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
 Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπονούς
Σύμβολα
∆ιπλασιασµός 
Τριπλασιασµός

1.5.6 
1.5.7 
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

1.6 
1.6.1 
1.6.2 
1.6.3 
1.6.4 
1.6.5 
1.6.6 
1.6.7 

1.7 
1.7.1 
1.7.2 
1.7.3 
1.7.4 
1.7.5 
1.7.6 
1.7.7 

1.8 
1.8.1 
1.8.2 
1.8.3 
1.8.4 
1.8.5 

1.9 
1.9.1 
1.9.2 
1.9.3 
1.9.4 
1.9.5 

1.10 
1.10.1 
1.10.2 
1.10.3 
1.10.4 

GOLDEN GODDESS
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός
Τριπλασιασµός 

OCEAN MAGIC
Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 
Τριπλασιασµός

BRILLIANT FRUITS
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός
Τριπλασιασµός 

BRILLIANT WILDS
Περιγραφή παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας πληρωµών / αποδόσεων 
Μπόνους / Hot Spins 
Σύµβολα 

7’s WILD
Περιγραφή Παιχνιδιού 
 Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπονούς
Σύμβολα

1.11 
1.11.1 
1.11.2 
1.11.3 
1.11.4 

JOKER POKER
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Σύμβολα
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1.13 
1.13.1 
1.13.2 
1.13.3 
1.13.4 

1.14 
1.14.1 
1.14.2 
1.14.3 
1.14.4 

1.15 
1.15.1 
1.15.2 
1.15.3 
1.15.4 

1.16 
1.16.1 
1.16.2 
1.16.3 

1.17 
1.17.1 
1.17.2 
1.17.3 
1.17.4 

1.12 
1.12.1 
1.12.2 
1.12.3 
1.12.4 

1.15.5 

1.14.5 

1.16.4 
1.16.5 

SPHINX WILD
Περιγραφή παιχνιδιού 
Κανόνες παιχνιδιού
Πίνακας πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους / ∆ωρεάν παιχνίδια 
Σύµβολα 

TEMPLE OF FIRE - CASH ERUPTION 
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους / Cash eruption
Μπόνους / Cash Eruption / ∆ωρεάν 
Παιχνίδια Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια 
Σύµβολα 

ΚΑΥΤΗ ΜΠΙΛΙΑ 
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων Μπόνους 
Ποντάρισµα και Πληρωµές 
Μπόνους Καυτής Μπίλιας

1.12.5 

1.13.5 
1.13.6 
1.13.7 

MISTRESS OF EGYPT 
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Μπόνους 
Σύμβολα

LOADED 7'S
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Μπόνους 
Σύμβολα

HEPHAESTUS
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Μπόνους cash Eruption 

1.17.5 Μπόνους Δωρεάν Παιχνίδια 
1.17.6 Σύμβολα

196



1.19 
1.19.1 
1.19.2 

1.20 

1.20.1 
1.20.2 
1.20.3 
1.20.4 

Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

1.21 
1.21.1 
1.21.2 
1.21.3 
1.21.4 

1.22 
1.22.1 
1.22.2 
1.22.3 
1.22.4 

1.23 
1.23.1 
1.23.2 
1.23.3 

1.23.5 
1.23.4 

1.18 
1.18.1 
1.18.2 
1.18.3 
1.18.4 
1.18.5 

ΚΑΡΠΟΥΖΟΜΑΝΙΑ
Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπονούς 
Σύµβολα

RED HOT JOKER
Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες παιχνιδιού

1.19.3 Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
1.19.1 Σύµβολα

RED HOT JOKER
Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Σύµβολα

STACK ATTACK
Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Σύµβολα

 RISING SPINS
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπονούς 
Σύμβολα1.22.5 

TIKI THUNDER Cash Eruption
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
 Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπονούς
Σύμβολα
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1.24 
1.24.1
1.24.2
1.24.3 
1.24.4 
1.24.5 

1.25 
1.25.1 
1.25.2 
1.25.3 
1.25.4  

1.26 
1.26.1
1.26.2

1.26.4
1.26.5 

1.27 
1.27.1 
1.27.2 
1.27.3 
1.27.4 

1.28 
1.28.1 
1.28.2 

1.28.3 

1.28.6 

1.26.3

1.29 
1.29.1 
1.29.2 
1.29.3 
1.29.4 

1.27.5 

1.28.4 
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 HOT BELLS
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
 Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπονούς
Σύμβολα

 MOON STACKS
Περιγραφή Παιχνιδιού Πίνακας 
Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπονούς
Σύµβολα

 40 GOLDEN WILD 7'S
Περιγραφή Παιχνιδιού 
ΠίνακαςΠληρωµώνΑποδόσεων 
Μπονούς
Σύµβολα

 SHAMROCK STARS HD
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
 Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπονούς
Σύµβολα
Λειτουργία Credit Play Off1.27.6 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού
 Πίνακας ΠληρωµώνΑποδόσεων 
Μπονούς
Σύµβολα
Λειτουργία Credit Play Off

WU WU COINS

1.28.5 

 HYPER HOT
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Σύµβολα
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1.30 
1.30.1 
1.30.2 
1.30.3 
1.30.4 

1.31 
1.31.1 
1.31.2 
1.31.3 
1.31.4 

1.32 
1.32.1 
1.32.2 
1.32.3 
1.32.4 

1.34 

1.35.1 
1.34.2 
1.34.3 

1.34.5 

1.32.5 

1.33.1 
1.33.2 
1.33.3 
1.33.4 

1.33 

1.33.5 

 STAR RISE
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
 Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπονούς
Σύµβολα1.30.5 

ANCIENT GOLD 
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
 Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπονούς
Σύµβολα

BRILLIANT COINS 
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
 Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπονούς
Σύμβολα

1.31.5 

APOLLOS WEALTH
Περιγραφή ΠαιχνιδιούΠεριγραφή Παιχνιδιού  
Κανόνες ΠαιχνιδιούΚανόνες Παιχνιδιού
  Πίνακας Πληρωµών/ΑποδόσεωνΠίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων  
ΜπονούςΜπονούς
ΣύµβολαΣύµβολα

SOLAR DISC HD
Περιγραφή ΠαιχνιδιούΠεριγραφή Παιχνιδιού  
Κανόνες ΠαιχνιδιούΚανόνες Παιχνιδιού
  Πίνακας Πληρωµών/ΑποδόσεωνΠίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων  
ΜπονούςΜπονούς
ΣύµβολαΣύµβολα
Λειτουργία Credit Play Off

1.34.4 

1.34.6 
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1.35 
1.35.1 
1.35.2 
1.35.3 
1.35.4 

72

1.35.5 
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REGAL RICHES HD
Περιγραφή ΠαιχνιδιούΠεριγραφή Παιχνιδιού  
Κανόνες ΠαιχνιδιούΚανόνες Παιχνιδιού
 Πίνακας Πληρωµών/ΑποδόσεωνΠίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων  
ΜπονούςΜπονούς
Σύµβολα
Λειτουργία Credit Play Off

1.36 
1.36.1 
1.36.2 
1.36.3 
1.36.4 
1.36.5 

Περιγραφή ΠαιχνιδιούΠεριγραφή Παιχνιδιού  
Κανόνες ΠαιχνιδιούΚανόνες Παιχνιδιού
  Πίνακας Πληρωµών/ΑποδόσεωνΠίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων  
ΜπονούςΜπονούς
Σύµβολα

GREAT DRAGON

1.35.6 
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1.1.1 GOLDIFY / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.116.1.26 / HGCVLTG-00546-00)

Το Goldify είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 40 γραµµές πληρωµής το οποίο πληρώνει 
από αριστερά προς τα δεξιά µόνο.
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1.1.2 GOLDIFY / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Κάντε το αγαπηµένο σας σύµβολο χρυσό!

Κάντε άµεσα τα σύµβολα χρυσά στον κύλινδρο ή µέσω του 

Τα χρυσά σύµβολα πληρώνουν 5 φορές την κανονική τους οριζόµενη αξία.

Τα δωρεάν παιχνίδια ενεργοποιούνται από τα χρυσά σύµβολα οπουδήποτε στην οθόνη

Ο συνδυασµός υποκατάστατου + σύµβολο µέγιστου συνδυασµού

υποκαθιστά όλα τα σύµβολα εκτός 
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1.1.3 GOLDIFY / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Πληρώνεται µόνο το µέγιστο κέρδος ανά πονταρισµένη γραµµή πληρωµής.

Όλα τα κέρδη πληρώνουν από αριστερά προς τα δεξιά µόνο. Οι συνδυασµοί που κερδίζουν πρέπει 
να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να αρχίζουν από τον πρώτο κύλινδρο εκτός από τις 
ενεργοποιήσεις των µπόνους.

Η γραµµή πληρώνει µε βάση [x,xx €] ανά γραµµή.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον σχετικό 
κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€. 

Το µέγιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.
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1.1.4 GOLDIFY / ΜΠΟΝΟΥΣ /∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Το Goldify είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 40 γραµµές πληρωµής το οποίο πληρώνει από 
αριστερά προς τα δεξιά µόνο.

Κάντε χρυσά τα σύµβολα και ξεκινήστε το µπόνους δωρεάν παιχνιδιών. Μπορούν να επανενεργοποιηθούν 
δωρεάν παιχνίδια.

Τα δωρεάν παιχνίδια παίζονται σε ειδικούς κυλίνδρους µπόνους. Το στοίχηµα που παίζεται είναι το 
ίδιο µε το στοίχηµα από το οποίο προήλθε το µπόνους δωρεάν παιχνιδιών.

Ο µέγιστος αριθµός δωρεάν παιχνιδιών είναι 250.
Τα κέρδη από τα µπόνους προστίθενται πάντα στα κέρδη από τη νικηφόρα γραµµή πληρωµής. 
Ο πίνακας πληρωµών των δωρεάν παιχνιδιών είναι ο ίδιος µε τον πίνακα πληρωµών του βασικού 
παιχνιδιού.

Το πάτηµα ενός αναµµένου κουµπιού µετά από κάθε αποτέλεσµα παιχνιδιού θα παρακάµψει τη 
λεπτοµερή παρουσίαση των κερδών. Οι κύλινδροι του κύριου παιχνιδιού και του µπόνους δεν έχουν 
την ίδια σύνθεση παιχνιδιών.

Το µέγιστο συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και µπόνους) είναι 5.000€.  
Αν τα συσσωρευµένα µπόνους φτάσουν τα 5.000€, ο γύρος του µπόνους τελειώνει.
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1.1.5 GOLDIFY / ΣΥΜΒΟΛΑ

ΜI∆ΑΣ

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού το σύµβολο του Μίδα ενεργεί ως 
µπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα σύµβολα, εκτός από το Τριαντάφυλλο 
(σύµβολο).

Τριαντάφυλλο - ∆ωρεάν Παιχνίδι

Ένα σύνολο από 3 έως 5 διάσπαρτα σύµβολα Τριαντάφυλλων ενεργοποιεί 
το µπόνους δωρεάν παιχνιδιών.
–  Ένα σύνολο από 3 σύµβολα Τριαντάφυλλων θα επιτρέψει στον παίκτη

να επιλέξει 3 επιλογές Goldify σύµβολο και το βραβείο 15 δωρεάν
παιχνιδιών.

–  Ένα σύνολο από 4 σύµβολα Τριαντάφυλλων θα επιτρέψει στον παίκτη
να επιλέξει 4 επιλογές Goldify σύµβολο και το βραβείο των 50 δωρεάν παιχνιδιών. 

–  Ένα σύνολο από 5 σύµβολα Τριαντάφυλλων θα επιτρέψει στον παίκτη να επιλέξει 5 επιλογές Goldify
σύµβολο και το βραβείο 100 δωρεάν παιχνιδιών.

–  Το µπόνους δωρεάν παιχνιδιών µπορεί να επανενεργοποιηθεί µέχρι
το ανώτατο όριο των 250 δωρεάν παιχνιδιών.

ΜΙ∆ΑΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΜΙ∆Α

ΑΜΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΠΑ

ΠΗΓΑΣΟΣ

∆ΑΧΤΥΛΙ∆Ι

ΜΗΛΟ ΚΡΑΝΟΣ

ΚΟΛΩΝΑ
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1.1.6 GOLDIFY / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Όταν πατηθεί το πλήκτρο ∆ιπλασιασµού, εµφανίζεται πάνω από τους κυλίνδρους µια νέα  
οθόνη µε δύο σύµβολα για να διαλέξετε. 
Πίσω από το ένα σύµβολο είναι κρυµµένο το βραβείο του ∆ιπλασιασµού και πίσω από 
το άλλο σύµβολο βρίσκεται ένα «x» που τερµατίζει το παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού. 
Αν αποκαλυφθεί το βραβείο του ∆ιπλασιασµού, θα κερδίσετε το ποσό που εµφανίζεται στο 
παράθυρο. Αν αποκαλύψετε το «x», δεν θα κερδίσετε τίποτα και θα συνεχιστεί το κανονικό 
παιχνίδι. 
Αν αποκαλυφθεί το βραβείο ∆ιπλασιασµού, µπορείτε να συνεχίσετε µε ∆ιπλασιασµό, 
να αλλάξετε στον Τριπλασιασµό ή να πιέσετε το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» για να τερµατίσετε 
το παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού. Πιέζοντας το µηχανικό πλήκτρο παιχνιδιού ή το αντίστοιχο 
πλήκτρο στην οθόνη αφής µπορείτε επίσης να τερµατίσετε το παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού 
και να αρχίσετε ένα νέο παιχνίδι. 
Το όριο του στοιχήµατος ∆ιπλασιασµού είναι 2.500€. Το µέγιστο κέρδος στον ∆ιπλασιασµό 
είναι 5.000€. 
Η λειτουργία του ∆ιπλασιασµού δεν είναι διαθέσιµη για οποιοδήποτε παιχνίδι περιλαµβάνει 
µία προοδευτική νίκη.  
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1.1.7 GOLDIFY / ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Όταν πατηθεί το πλήκτρο Τριπλασιασµού, εµφανίζεται πάνω από τους κυλίνδρους 
µια νέα οθόνη µε δύο σύµβολα για να διαλέξετε. 
Πίσω από το ένα σύµβολο είναι κρυµµένο το βραβείο του Τριπλασιασµού και πίσω 
από το άλλο σύµβολο βρίσκεται ένα «x» που τερµατίζει το παιχνίδι του Τριπλασιασµού. 
Αν αποκαλυφθεί το βραβείο του Τριπλασιασµού, θα κερδίσετε το ποσό που εµφανίζεται 
στο παράθυρο. Αν αποκαλύψετε το «x», δεν θα κερδίσετε τίποτα και θα συνεχιστεί 
το κανονικό παιχνίδι. 
Αν αποκαλυφθεί το βραβείο Τριπλασιασµού, µπορείτε να συνεχίσετε µε Τριπλασιασµό, 
να αλλάξετε στον ∆ιπλασιασµό ή να πιέσετε το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» για να τερµατίσετε το 
παιχνίδι του Τριπλασιασµού. Πιέζοντας το µηχανικό πλήκτρο παιχνιδιού ή το αντίστοιχο 
πλήκτρο στην οθόνη αφής µπορείτε επίσης να τερµατίσετε το παιχνίδι του Τριπλασιασµού 
και να αρχίσετε ένα νέο παιχνίδι. 
Το όριο του στοιχήµατος Τριπλασιασµού είναι 1.666,66€. Το µέγιστο κέρδος στον 
Τριπλασιασµό είναι 4.999,98€. 
Η λειτουργία του Τριπλασιασµού δεν είναι διαθέσιµη για οποιοδήποτε παιχνίδι 
περιλαµβάνει µία προοδευτική νίκη.  
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8

1.2.1 GREAT JOKER / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.116.1.23 / HGCVLTG-00556-00

Το «Great Joker» είναι ένα παιχνίδι 5 κυλίνδρων και 10 γραµµών πληρωµής, το οποίο 
πληρώνει είτε από αριστερά προς δεξιά είτε από δεξιά προς αριστερά. Μόνο το υψηλότερο 
κέρδος σε µια γραµµή πληρωµής στοιχήµατος θα απονεµηθεί.
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1.2.2 GREAT JOKER / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Στο κύριο παιχνίδι, το σύμβολο μπαλαντέρ  μπορεί να εμφανιστεί στους κυλίνδρους 
2, 3 και 4.

Το  μετατρέπει ολόκληρο τον κύλινδρο σε  και αντικαθιστά όλα  

τα σύμβολα εκτός από το σύμβολο μπόνους 
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1.2.3 GREAT JOKER / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ 

Μόνο το µεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραµµή πληρωµής που ποντάρετε.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€
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1.2.4 GREAT JOKER / ΜΠΟΝΟΥΣ

Η λειτουργία δωρεάν παιχνιδιών ενεργοποιείται µε 3, 4 ή 5 διάσπαρτα σύµβολα

µπόνους.  Κερδίζονται 10, 15 ή 20 δωρεάν παιχνίδια αντίστοιχα.

Τα δωρεάν παιχνίδια παίζονται µε τον ίδιο αριθµό γραµµών πληρωµής και στοιχήµατος 
ανά γραµµή, που ισχύουν για το παιχνίδι από το οποίο προήλθε το µπόνους.

Το µπόνους δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά.

Όταν εµφανιστεί ένα σύµβολο µπαλαντέρ  στα δωρεάν παιχνίδια, µετατρέπει ολόκληρο 

τον κύλινδρο σε µπαλαντέρ και παραµένει κλειδωµένος στη θέση του έως ότου παιχτούν 

όλα τα υπολειπόµενα δωρεάν παιχνίδια.
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1.2.5. GREAT JOKER / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.3.1 SPHINX / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.116.1.20 / HGCVLTG-00542-00)

Το Sphinx είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 5 γραµµές πληρωµής το οποίο πληρώνει από 
αριστερά προς τα δεξιά µόνο. Οι συνδυασµοί που κερδίζουν πρέπει να είναι σε διαδοχικούς 
κυλίνδρους και να αρχίζουν από τον πρώτο κύλινδρο.
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1.3.2 SPHINX / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ 

Τρία ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα σκαραβαίων 
καθορίζουν µια πληρωµή σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα πληρωµών:
5X = 100x συνολικό στοίχηµα
4X = 20x συνολικό στοίχηµα
3X = 2x συνολικό στοίχηµα

ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ 

Είναι µπαλαντέρ και αντικαθιστά όλα τα σύµβολα εκτός από τον 
ενεργοποιητή µπόνους

ΚΕΡΜΑ (βραβείο µπόνους )
Πυροδοτεί το µπόνους - βραβείο, όταν 3, 4, ή 5 κέρµατα σύµβολο 
εµφανίζονται οπουδήποτε σε 1 ή περισσότερες γραµµές που ποντάρετε.
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1.3.3 SPHINX / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Μόνο το µεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραµµή πληρωµής που ποντάρετε.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον σχετικό 
κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει αµέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,20€. 

Το µέγιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.
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1.3.4 SPHINX / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Το µπόνους της σφίγγας ενεργοποιείται από 3 ή περισσότερα σύµβολα «κέρµα» σε µια 
ενεργή γραµµή πληρωµής.

Παρέχεται µια επιλογή για κάθε µια ενεργοποίηση γραµµής µε 3 η περισσότερα κέρµατα, 
έως 5 επιλογές το πολύ.

Στο πρώτο επίπεδο του µπόνους υπάρχουν 5 σαρκοφάγοι για να διαλέξετε και να αποκαλύψετε 
τα µυστηριώδη κέρδη ή το σύµβολο της σφίγγας. Εάν αποκαλύψετε το σύµβολο της σφίγγας, 
οι επιλογές που αποµένουν θα γίνουν πριν προχωρήσετε στο θάλαµο.

Εκτός από το σύµβολο της σφίγγας, τα υπόλοιπα µυστηριώδη βραβεία είναι: 5, 20, 100 ή 250 
φορές το στοίχηµα γραµµής.

Στο θάλαµο της σφίγγας µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα 5 αγάλµατα της σφίγγας για να 
αποκαλύψετε το τελικό µυστηριώδες κέρδος.Τα πιθανά µυστηριώδη κέρδη στο θάλαµο 
της σφίγγας είναι: 100, 200, 250, 1000 ή 2500 φορές το στοίχηµα γραµµής.
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1.3.5 SPHINX / ΣΥΜΒΟΛΑ

ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΟ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΠΥΡΑΜΙ∆Α

ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ ΝΕΦΕΡΤΙΤΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΝΟΥΜΠΙΣ ΜΠΑΡ ΦΟΙΝΙΚΑΣ

ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ ΚΕΡΜΑ
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1.3.6 SPHINX / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Όταν πατηθεί το πλήκτρο ∆ιπλασιασµού, εµφανίζεται πάνω από τους κυλίνδρους µια νέα οθόνη 
µε δύο σύµβολα για να διαλέξετε. 
Πίσω από το ένα σύµβολο είναι κρυµµένο το βραβείο του ∆ιπλασιασµού και πίσω από το άλλο 
σύµβολο βρίσκεται ένα «x» που τερµατίζει το παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού. 
Αν αποκαλυφθεί το βραβείο του ∆ιπλασιασµού, θα κερδίσετε το ποσό που εµφανίζεται στο 
παράθυρο. Αν αποκαλύψετε το «x», δεν θα κερδίσετε τίποτα και θα συνεχιστεί το κανονικό 
παιχνίδι. 
Αν αποκαλυφθεί το βραβείο ∆ιπλασιασµού, µπορείτε να συνεχίσετε µε ∆ιπλασιασµό, να 
αλλάξετε στον Τριπλασιασµό ή να πιέσετε το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» για να τερµατίσετε το παιχνίδι 
του ∆ιπλασιασµού. Πιέζοντας το µηχανικό πλήκτρο παιχνιδιού ή το αντίστοιχο πλήκτρο στην 
οθόνη αφής µπορείτε επίσης να τερµατίσετε το παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού και να αρχίσετε ένα 
νέο παιχνίδι. 
Το όριο του στοιχήµατος ∆ιπλασιασµού είναι 2.500€. Το µέγιστο κέρδος στον ∆ιπλασιασµό 
είναι 5.000€. 
Η λειτουργία του ∆ιπλασιασµού δεν είναι διαθέσιµη για οποιοδήποτε παιχνίδι περιλαµβάνει 
µία προοδευτική νίκη.  
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1.3.7 SPHINX / ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Όταν πατηθεί το πλήκτρο Τριπλασιασµού, εµφανίζεται πάνω από τους κυλίνδρους µια νέα οθόνη 
µε δύο σύµβολα για να διαλέξετε. 
Πίσω από το ένα σύµβολο είναι κρυµµένο το βραβείο του Τριπλασιασµού και πίσω από το άλλο 
σύµβολο βρίσκεται ένα «x» που τερµατίζει το παιχνίδι του Τριπλασιασµού. 
Αν αποκαλυφθεί το βραβείο του Τριπλασιασµού, θα κερδίσετε το ποσό που εµφανίζεται στο 
παράθυρο. Αν αποκαλύψετε το «x», δεν θα κερδίσετε τίποτα και θα συνεχιστεί το κανονικό 
παιχνίδι. 
Αν αποκαλυφθεί το βραβείο Τριπλασιασµού, µπορείτε να συνεχίσετε µε Τριπλασιασµό, 
να αλλάξετε στον ∆ιπλασιασµό ή να πιέσετε το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» για να τερµατίσετε το παιχνίδι 
του Τριπλασιασµού. Πιέζοντας το µηχανικό πλήκτρο παιχνιδιού ή το αντίστοιχο πλήκτρο στην 
οθόνη αφής µπορείτε επίσης να τερµατίσετε το παιχνίδι του Τριπλασιασµού και να αρχίσετε 
ένα νέο παιχνίδι. 
Το όριο του στοιχήµατος Τριπλασιασµού είναι 1.666,66€. Το µέγιστο κέρδος στον Τριπλασιασµό 
είναι 4.999,98€. 
Η λειτουργία του Τριπλασιασµού δεν είναι διαθέσιµη για οποιοδήποτε παιχνίδι περιλαµβάνει 
µία προοδευτική νίκη.  
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1.4.1 CLEOPATRA EXTREME / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.116.1.24 / HGCVLTG-00558-00

Η «Cleopatra Extreme» είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 10 γραµµές πληρωµής 
το οποίο πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά µόνο.
Οι συνδυασµοί που κερδίζουν πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να αρχίζουν 
από τον πρώτο κύλινδρο.
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1.4.2 CLEOPATRA EXTREME / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύµβολο Μπαλαντέρ 

Ένα ή περισσότερα σύµβολα  είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστούν τα

διπλασιάζοντας τα κέρδη.
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1.4.3 CLEOPATRA EXTREME / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ 

Μόνο το µεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραµµή πληρωµής που ποντάρετε.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000,00€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε 
τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,20€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€
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1.4.4 CLEOPATRA EXTREME / ΜΠΟΝΟΥΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ

3 ή περισσότερα σύµβολα  σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους ενεργοποιούν 

τη λειτουργία των ∆ωρεάν Παιχνιδιών, απονέµοντας 15 ∆ωρεάν Παιχνίδια στον παίκτη.

Όλα τα κέρδη πολλαπλασιάζονται X3.

Το µπόνους µπορεί να επανενεργοποιηθεί απονέµοντας στον παίκτη επιπλέον 15 ∆ωρεάν 
παιχνίδια. Ο µέγιστος αριθµός των ∆ωρεάν Παιχνιδιών που µπορεί να απονεµηθεί είναι 150.

Το µέγιστο συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και µπόνους) είναι 5.000,00€. 
Αν τα συσσωρευµένα µπόνους φτάσουν τα 5.000,00€, ο γύρος του µπόνους τελειώνει.

Οι κύλινδροι του κύριου παιχνιδιού και του µπόνους δεν έχουν την ίδια σύνθεση συµβόλων.
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1.4.5 CLEOPATRA EXTREME  / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.5.1 WILD MERMAID / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.116.1.29 / HGCVLTG-00539-00

Το «Wild Mermaid» είναι ένα παιχνίδι 5 κυλίνδρων, 40 γραµµών πληρωµής,  

που πληρώνει µόνο από αριστερά προς τα δεξιά. Οι συνδυασµοί που κερδίζουν πρέπει 

να είναι σε διαδοχικούς  κυλίνδρους  και να αρχίζουν από τον πρώτο κύλινδρο. 
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1.5.2 WILD MERMAID / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύµβολο Μπαλαντέρ  

Το σύµβολο    εµφανίζεται στους κυλίνδρους 2, 3 και 4 στο κυρίως παιχνίδι και στα 

παιχνίδια Μπόνους. Το σύµβολο της γοργόνας υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από

το σύµβολο               και το σύµβολο  

∆ιάσπαρτο Σύµβολο

Το διάσπαρτο σύµβολο               πληρώνει µε βάση 0.01€ στοιχηµατισµό ανά γραµµή.

Οι πληρωµές ανταµείβονται για 2,3,4 ή 5 σύµβολα που εµφανίζονται σε οποιαδήποτε θέση 

στους κυλίνδρους. 

Μόνο το µεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται από το συνδυασµό των διάσπαρτων συµβόλων.
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Μόνο το µεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραµµή πληρωµής που ποντάρετε. 
Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000,00€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε 
τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.    

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,40€.
Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

1.5.3 WILD MERMAID / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
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1.5.4 WILD MERMAID / ΜΠΟΝΟΥΣ

Μπόνους ∆ωρεάν Παιχνιδιών:  

Το Μπόνους των ∆ωρεάν παιχνιδιών ξεκινάει µε 5 ∆ωρεάν παιχνίδια. 

Όταν το σύµβολο               εµφανίζεται στους κυλίνδρων, προσθέτει ένα επιπλέον ∆ωρεάν 
παιχνίδι. Στη συνέχεια µετατρέπεται σε Μπαλαντέρ προώθησης και κινείται προς τα κάτω µια 
θέση σε κάθε περιστροφή. Ο κύλινδρος θα περιστραφεί κανονικά, όταν το τελευταίο σύµβολο 
µέδουσας δεν θα βρίσκεται πια στον κύλινδρο. 

Το σύµβολο               υποκαθιστά όλα τα σύµβολα, εκτός από το σύµβολο 

και το σύµβολο     

Τα ∆ωρεάν παιχνίδια παίζονται µε το ίδιο στοίχηµα ανά γραµµή από το οποίο προήλθε το 
Μπόνους. Ο αριθµός των ∆ωρεάν παιχνιδιών σε κάθε γύρο Μπόνους δεν µπορεί να υπερβεί 
τα 500. 

Το µέγιστο συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και Μπόνους) είναι 5.000€. 

Αν τα συσσωρευµένα κέρδη από Μπόνους φθάσουν τα 5.000€, ο γύρος του Μπόνους 
τελειώνει. 
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1.5.4 WILD MERMAID / ΜΠΟΝΟΥΣ

Μπόνους ∆ωρεάν Παιχνιδιών:

Για να ενεργοποιηθεί το Μπόνους, πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα πλακάκια πίσω από τις 
θέσεις των κυλίνδρων. Για να αφαιρεθεί ένα πλακάκι, πρέπει να κρύβεται ένας κερδοφόρος 
συνδυασµός από πίσω στο κυρίως παιχνίδι. Αυτό περιλαµβάνει κέρδη γραµµών και διάσπαρτα 
κέρδη. Είναι επίσης πιθανό να αφαιρεθεί ένα µεµονωµένο πλακάκι τυχαία, µέσω ενός 
συµβάντος αφαίρεσης πλακιδίου. Αυτό το συµβάν, µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια µιας 
περιστροφής του κυρίως παιχνιδιού και η επιλογή είναι τυχαία. 

Αφού παιχτεί το Μπόνους, Θα παρουσιαστεί µια οθόνη επιλογής η οποία θα απονείµει 
πρόσθετα πλακίδια προς αφαίρεση µετά την περιστροφή στο κυρίως παιχνίδι. Μια επιλογή 
είναι κερδοφόρα. 

Τα 20 πιθανά βραβεία είναι: 

– Αφαίρεση 1 από τις 5 στήλες
– Αφαίρεση 1 από τις 4 γραµµές
– Επιλογή 1 πλακιδίου από τον παίκτη, από 1 από τις 5 στήλες
– Αφαίρεση των µεσαίων 6 πλακιδίων
– Αφαιρείται ένας τυχαίος αριθµός πλακιδίων από 2 έως 5
– Αφαιρούνται όλα τα πλακίδια

Εάν αφαιρεθούν όλα τα πλακίδια, θα απονεµηθεί ένας δεύτερος γύρος µπόνους. Η οθόνη 
επιλογής δεν θα εµφανιστεί µετά από αυτό το δεύτερο Μπόνους. Κάθε επίπεδο στοιχήµατος 
παίζεται στις ίδιες λωρίδες κυλίνδρων, αλλά έχει δικό του σετ.

229



1.5.5 WILD MERMAID / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.5.6 WILD MERMAID / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Όταν πατηθεί το πλήκτρο ∆ιπλασιασµού, εµφανίζεται πάνω από τους κυλίνδρους µια νέα 
οθόνη µε δύο σύµβολα για να διαλέξετε. 

Πίσω από το ένα σύµβολο είναι κρυµµένο το βραβείο του ∆ιπλασιασµού και πίσω από το 
άλλο σύµβολο βρίσκεται ένα «x» που τερµατίζει το παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού. 
Αν αποκαλυφθεί το βραβείο του ∆ιπλασιασµού, θα κερδίσετε το ποσό που εµφανίζεται στο 
παράθυρο. Αν αποκαλύψετε το «x», δεν θα κερδίσετε τίποτα και θα συνεχιστεί το κανονικό 
παιχνίδι. 

Αν αποκαλυφθεί το βραβείο ∆ιπλασιασµού, µπορείτε να συνεχίσετε µε ∆ιπλασιασµό, να 
αλλάξετε στον Τριπλασιασµό ή να πιέσετε το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» για να τερµατίσετε το 
παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού. Πιέζοντας το µηχανικό πλήκτρο παιχνιδιού ή το αντίστοιχο 
πλήκτρο στην οθόνη αφής µπορείτε επίσης να τερµατίσετε το παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού 
και να αρχίσετε 
ένα νέο παιχνίδι. 

Το όριο του στοιχήµατος ∆ιπλασιασµού είναι 2.500€. Το µέγιστο κέρδος στον ∆ιπλασιασµό 
είναι 5.000€. 

Η λειτουργία του ∆ιπλασιασµού δεν είναι διαθέσιµη για οποιοδήποτε παιχνίδι περιλαµβάνει 
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1.5.7 WILD MERMAID / ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Όταν πατηθεί το πλήκτρο Τριπλασιασµού, εµφανίζεται πάνω από τους κυλίνδρους µια νέα 
οθόνη µε δύο σύµβολα για να διαλέξετε. 

Πίσω από το ένα σύµβολο είναι κρυµµένο το βραβείο του Τριπλασιασµού και πίσω από το 
άλλο σύµβολο βρίσκεται ένα «x» που τερµατίζει το παιχνίδι του Τριπλασιασµού. 
Αν αποκαλυφθεί το βραβείο του Τριπλασιασµού, θα κερδίσετε το ποσό που εµφανίζεται στο 
παράθυρο. Αν αποκαλύψετε το «x», δεν θα κερδίσετε τίποτα και θα συνεχιστεί το κανονικό 
παιχνίδι. 

Αν αποκαλυφθεί το βραβείο Τριπλασιασµού, µπορείτε να συνεχίσετε µε Τριπλασιασµό, 
να αλλάξετε στον ∆ιπλασιασµό ή να πιέσετε το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» για να τερµατίσετε το 
παιχνίδι του Τριπλασιασµού. Πιέζοντας το µηχανικό πλήκτρο παιχνιδιού ή το αντίστοιχο 
πλήκτρο στην οθόνη αφής µπορείτε επίσης να τερµατίσετε το παιχνίδι του Τριπλασιασµού 
και να αρχίσετε ένα νέο παιχνίδι. 

Το όριο του στοιχήµατος Τριπλασιασµού είναι 1.666,66€. 
Το µέγιστο κέρδος στον Τριπλασιασµό είναι 4.999,98€. 

Η λειτουργία του Τριπλασιασµού δεν είναι διαθέσιµη για οποιοδήποτε παιχνίδι περιλαµβάνει 
µία προοδευτική νίκη.  
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1.6.1 GOLDEN GODDESS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.116.1.26 / HGCVLTG-00547-00

Το «Golden Goddess» είναι ένα παιχνίδι µε παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 10 γραµµές 
πληρωµής το οποίο πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά µόνο. Οι συνδυασµοί που 
κερδίζουν θα πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να αρχίζουν από τον πρώτο 
κύλινδρο.
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1.6.2 GOLDEN GODDESS / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Λειτουργία «Super Stacks»

Στην αρχή κάθε περιστροφής , οι κύλινδροι περιέχουν στήλες που µετατρέπονται σε
ένα από τα παρακάτω:

Οι στήλες συµβόλων µετατρέπονται και περιέχουν το ίδιο σύµβολο σε όλες τις θέσεις
στον κύλινδρο.

Το σύµβολο  εµφανίζεται µόνο στους κυλίνδρους 2, 3 και 4.

Το σύµβολο είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα σύµβολα εκτός από το 

Μόνο το µεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραµµή πληρωµής που ποντάρετε.
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Μόνο το µεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραµµή πληρωµής που ποντάρετε.
Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000,00€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε 
τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,20€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

1.6.3 GOLDEN GODDESS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
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1.6.4 GOLDEN GODDESS / ΜΠΟΝΟΥΣ

Το σύµβολο εµφανίζεται σε όλες τις θέσεις των κυλίνδρων 2, 3 και 4 ενεργοποιώντας

το Μπόνους των ∆ωρεάν Περιστροφών.

Επιλέξτε ένα σύµβολο για να αποκαλύψετε τα 

Οι στήλες συµβόλων µετατρέπονται στο σύµβολο που αποκαλύψατε και περιέχουν το ίδιο 
σύµβολο σε όλες τις θέσεις κατά την διάρκεια των ∆ωρεάν Παιχνιδιών. Τα ∆ωρεάν Παιχνίδια 
δεν µπορούν να επανενεργοποιηθούν. Τα ∆ωρεάν Παιχνίδια παίζονται µε τον ίδιο αριθµό 
γραµµών πληρωµής και στοιχήµατος ανά γραµµή που ισχύουν για το παιχνίδι από το οποίο 
προήλθε το Μπόνους.

Η λειτουργία τελειώνει όταν αποµένουν 0 ∆ωρεάν Παιχνίδια. Κατά την διάρκεια των ∆ωρεάν
Παιχνιδιών χρησιµοποιείται διαφορετική ρύθµιση κυλίνδρων συγκριτικά µε το βασικό παιχνίδι.

Το µέγιστο συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και Μπόνους) είναι 5.000€.

Αν τα συσσωρευµένα κέρδη από Μπόνους φθάσουν τα 5.000€, ο γύρος του Μπόνους 
τελειώνει.
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1.6.5 GOLDEN GODDESS / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.6.6 GOLDEN GODDESS / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Όταν πατηθεί το πλήκτρο ∆ιπλασιασµού, εµφανίζεται πάνω από τους κυλίνδρους µια νέα οθόνη 
µε δύο σύµβολα για να διαλέξετε.

Πίσω από το ένα σύµβολο είναι κρυµµένο το βραβείο του ∆ιπλασιασµού και πίσω από το 
άλλο σύµβολο βρίσκεται ένα «x» που τερµατίζει το παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού.

Αν αποκαλυφθεί το βραβείο του ∆ιπλασιασµού, θα κερδίσετε το ποσό που εµφανίζεται στο 
παράθυρο. Αν αποκαλύψετε το «x», δεν θα κερδίσετε τίποτα και θα συνεχιστεί το κανονικό 
παιχνίδι.

Αν αποκαλυφθεί το βραβείο ∆ιπλασιασµού, µπορείτε να συνεχίσετε µε ∆ιπλασιασµό, να 
αλλάξετε στον Τριπλασιασµό ή να πιέσετε το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» για να τερµατίσετε το 
παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού. Πιέζοντας το µηχανικό πλήκτρο παιχνιδιού ή το αντίστοιχο 
πλήκτρο στην οθόνη αφής µπορείτε επίσης να τερµατίσετε το παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού 
και να αρχίσετε ένα νέο παιχνίδι.

Το όριο του στοιχήµατος ∆ιπλασιασµού είναι 2.500€. Το µέγιστο κέρδος στον ∆ιπλασιασµό 
είναι 5.000€.

Η λειτουργία του ∆ιπλασιασµού δεν είναι διαθέσιµη για οποιοδήποτε παιχνίδι περιλαµβάνει 
µία προοδευτική νίκη.
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1.6.6 GOLDEN GODDESS / ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Όταν πατηθεί το πλήκτρο Τριπλασιασµού, εµφανίζεται πάνω από τους κυλίνδρους µια νέα 
οθόνη µε δύο σύµβολα για να διαλέξετε.

Πίσω από το ένα σύµβολο είναι κρυµµένο το βραβείο του Τριπλασιασµού και πίσω από το 
άλλο σύµβολο βρίσκεται ένα «x» που τερµατίζει το παιχνίδι του Τριπλασιασµού.

Αν αποκαλυφθεί το βραβείο του Τριπλασιασµού, θα κερδίσετε το ποσό που εµφανίζεται στο 
παράθυρο. Αν αποκαλύψετε το «x», δεν θα κερδίσετε τίποτα και θα συνεχιστεί το κανονικό 
παιχνίδι.

Αν αποκαλυφθεί το βραβείο Τριπλασιασµού, µπορείτε να συνεχίσετε µε Τριπλασιασµό, 
να αλλάξετε στον ∆ιπλασιασµό ή να πιέσετε το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» για να τερµατίσετε το 
παιχνίδι του Τριπλασιασµού. Πιέζοντας το µηχανικό πλήκτρο παιχνιδιού ή το αντίστοιχο 
πλήκτρο στην οθόνη αφής µπορείτε επίσης να τερµατίσετε το παιχνίδι του Τριπλασιασµού 
και να αρχίσετε ένα νέο παιχνίδι.

Το όριο του στοιχήµατος Τριπλασιασµού είναι 1.666,66€. Το µέγιστο κέρδος στον 
Τριπλασιασµό είναι 4.999,98€.

Η λειτουργία του Τριπλασιασµού δεν είναι διαθέσιµη για οποιοδήποτε παιχνίδι περιλαµβάνει 
µία προοδευτική νίκη.
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1.7.1 OCEAN MAGIC / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.116.1.26 / HGCVLTG-00545-00

Το «Ocean Magic» είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 25 γραµµές πληρωµής που 
πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά µόνο. Οι νικηφόροι συνδυασµοί πρέπει να είναι σε 
διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινάνε από τον πρώτο κύλινδρο.
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1.7.2 OCEAN MAGIC / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Μπαλαντέρ «Bubble»

Τυχαία ένα σύµβολο µπορεί να εµφανιστεί στους κυλίνδρους, µετατρέποντας αυτή την 

θέση  για 1 περιστροφή.

Χαρακτηριστικό «Bubble Boost»

Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Bubble Boost» χρησιµοποιείται διαφορετικός 

πίνακας πληρωµών. Επιλέγοντας ενεργοποιείτε η λειτουργία «Bubble Boost».

Επιπλέον τυχαία «Bubbles» µπορεί να εµφανιστούν από το χρυσό κέρατο και να 
µετακινηθούν 

σε τυχαία θέση στους 5 κυλίνδρους.

Το σύµβολο δεν θα εµφανιστεί σε θέσεις όπου υπάρχει ήδη το 

Μέχρι 7 επιπλέον µπορεί να εµφανιστούν ανά παιχνίδι. αποθηκεύονται σε κάθε 

επιλογή στοιχήµατος.

Αν εµφανιστεί σε στο τέλος της περιστροφής, λειτουργεί και σαν Μπαλαντέρ και 

σαν σύµβολο ενεργοποίησης.

Παίζοντας σε «Bubble Boost» διπλασιάζεται το συνολικό στοίχηµα. Πατώντας 

Απενεργοποιείτε την λειτουργία «Bubble Boost».
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Το σύµβολο είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα σύµβολα εκτός από το 

Αν το σύµβολο εµφανιστεί στο τέλος της περιστροφής, όλες οι κοντινές θέσεις 

µετατρέπονται σε Μπαλαντέρ.

1.7.2 OCEAN MAGIC / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ
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1.7.3 OCEAN MAGIC / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Μόνο το µεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραµµή πληρωµής που ποντάρετε.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000,00€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,25€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.
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1.7. 4 OCEAN MAGIC / ΜΠΟΝΟΥΣ

3,4 ή 5 διάσπαρτα σύµβολα 
 
ενεργοποιούν το Μπόνους ∆ωρεάν Παιχνιδιών και 

επιβραβεύουν µε 5, 10 ή 20 επιλογές αντίστοιχα.

Επιλέξτε τα αιωρούµενα «Bubbles» για να αποκαλύψετε από 1 έως 5 ∆ωρεάν Παιχνίδια ή 
από 2 έως 3 επιπλέον επιλογές. Έως 5 φούσκες θα αποκαλύψουν επιπλέον επιλογές. µετά την 
τελευταία επιλογή παίζετε ο συνολικός αριθµός των ∆ωρεάν Παιχνιδιών. Τυχαία, στην αρχή 

ενός ∆ωρεάν Παιχνιδιού το σύµβολο  µπορεί να εµφανιστεί κάτω από οποιανδήποτε 
κύλινδρο.

Τα «Bubbles» ωθούνται πάνω σε µια θέση σε κάθε συνεχόµενη περιστροφή, µέχρι να 
µεταφερθεί στην ανώτερη θέση των κυλίνδρων.

Το πρώτο δωρεάν παιχνίδι ξεκινάει µε το σύµβολο µετακινούµενο προς τον κύλινδρο και 

τοποθετείτε στο κάτω µέρος των κυλίνδρων 1 και 5.

Το Μπόνους µπορεί να επανενεργοποιηθεί κατά την διάρκεια των ∆ωρεάν Παιχνιδιών, µέχρι και 
4 φορές. Κατά την επανενεργοποίηση, ένα νέο χαρακτηριστικό επιλογής ξεκινάει αµέσως. 

Επιπλέον ∆ωρεάν Παιχνίδια που συσσωρευτήκαν στην οθόνη επιλογής, προστίθενται στο 
υπόλοιπο των δωρεάν Περιστροφών.

Το µέγιστο συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και Μπόνους) είναι 5.000€.
Αν τα συσσωρευµένα κέρδη από Μπόνους φθάσουν τα 5.000€, ο γύρος του Μπόνους τελειώνει.
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1.7.5 OCEAN MAGIC / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.7.6 OCEAN MAGIC / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Όταν πατηθεί το πλήκτρο ∆ιπλασιασµού, εµφανίζεται πάνω από τους κυλίνδρους µια νέα οθόνη 
µε δύο σύµβολα για να διαλέξετε.

Πίσω από το ένα σύµβολο είναι κρυµµένο το βραβείο του ∆ιπλασιασµού και πίσω από το 
άλλο σύµβολο βρίσκεται ένα «x» που τερµατίζει το παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού.

Αν αποκαλυφθεί το βραβείο του ∆ιπλασιασµού, θα κερδίσετε το ποσό που εµφανίζεται στο 
παράθυρο. Αν αποκαλύψετε το «x», δεν θα κερδίσετε τίποτα και θα συνεχιστεί το κανονικό 
παιχνίδι.

Αν αποκαλυφθεί το βραβείο ∆ιπλασιασµού, µπορείτε να συνεχίσετε µε ∆ιπλασιασµό, να 
αλλάξετε στον Τριπλασιασµό ή να πιέσετε το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» για να τερµατίσετε το 
παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού. Πιέζοντας το µηχανικό πλήκτρο παιχνιδιού ή το αντίστοιχο 
πλήκτρο στην οθόνη αφής µπορείτε επίσης να τερµατίσετε το παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού 
και να αρχίσετε ένα νέο παιχνίδι.

Το όριο του στοιχήµατος ∆ιπλασιασµού είναι 2.500€. Το µέγιστο κέρδος στον ∆ιπλασιασµό 
είναι 5.000€.

Η λειτουργία του ∆ιπλασιασµού δεν είναι διαθέσιµη για οποιοδήποτε παιχνίδι περιλαµβάνει 
µία προοδευτική νίκη. 

246



1.7.7 OCEAN MAGIC / ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Όταν πατηθεί το πλήκτρο Τριπλασιασµού, εµφανίζεται πάνω από τους κυλίνδρους µια νέα 
οθόνη µε δύο σύµβολα για να διαλέξετε.

Πίσω από το ένα σύµβολο είναι κρυµµένο το βραβείο του Τριπλασιασµού και πίσω από 
το άλλο σύµβολο βρίσκεται ένα «x» που τερµατίζει το παιχνίδι του Τριπλασιασµού.

Αν αποκαλυφθεί το βραβείο του Τριπλασιασµού, θα κερδίσετε το ποσό που εµφανίζεται στο 
παράθυρο. Αν αποκαλύψετε το «x», δεν θα κερδίσετε τίποτα και θα συνεχιστεί το κανονικό παιχνίδι.

Αν αποκαλυφθεί το βραβείο Τριπλασιασµού, µπορείτε να συνεχίσετε µε Τριπλασιασµό, 
να αλλάξετε στον ∆ιπλασιασµό ή να πιέσετε το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» για να τερµατίσετε το 
παιχνίδι του Τριπλασιασµού. Πιέζοντας το µηχανικό πλήκτρο παιχνιδιού ή το αντίστοιχο 
πλήκτρο στην οθόνη αφής µπορείτε επίσης να τερµατίσετε το παιχνίδι του Τριπλασιασµού 
και να αρχίσετε ένα νέο παιχνίδι.

Το όριο του στοιχήµατος Τριπλασιασµού είναι 1.666,66€. Το µέγιστο κέρδος στον 
Τριπλασιασµό είναι 4.999,98€.

Η λειτουργία του Τριπλασιασµού δεν είναι διαθέσιµη για οποιοδήποτε παιχνίδι περιλαµβάνει 
µία προοδευτική νίκη.
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1.8.1 BRILLIANT FRUITS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.116.1.24 / HGCVLTG-00549-00

Το « Brilliant Fruits » είναι ένα παιχνίδι 5 κυλίνδρων και 5 γραµµών πληρωµής, το οποίο 
πληρώνει µόνο από τα αριστερά προς τα δεξιά. Οι συνδυασµοί που κερδίζουν θα πρέπει να 
είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά.
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1.8.2 BRILLIANT FRUITS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Μόνο το µεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραµµή πληρωµής που ποντάρετε.
Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000,00€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε 
τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.
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1.8.3 BRILLIANT FRUITS / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.8.4 BRILLIANT FRUITS / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Όταν πατηθεί το πλήκτρο ∆ιπλασιασµού, εµφανίζεται πάνω από τους κυλίνδρους µια νέα οθόνη 
µε δύο σύµβολα για να διαλέξετε.

Πίσω από το ένα σύµβολο είναι κρυµµένο το βραβείο του ∆ιπλασιασµού και πίσω από το 
άλλο σύµβολο βρίσκεται ένα «x» που τερµατίζει το παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού.

Αν αποκαλυφθεί το βραβείο του ∆ιπλασιασµού, θα κερδίσετε το ποσό που εµφανίζεται στο 
παράθυρο. Αν αποκαλύψετε το «x», δεν θα κερδίσετε τίποτα και θα συνεχιστεί το κανονικό 
παιχνίδι.

Αν αποκαλυφθεί το βραβείο ∆ιπλασιασµού, µπορείτε να συνεχίσετε µε ∆ιπλασιασµό, να 
αλλάξετε στον Τριπλασιασµό ή να πιέσετε το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» για να τερµατίσετε το 
παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού. Πιέζοντας το µηχανικό πλήκτρο παιχνιδιού ή το αντίστοιχο 
πλήκτρο στην οθόνη αφής µπορείτε επίσης να τερµατίσετε το παιχνίδι του ∆ιπλασιασµού 
και να αρχίσετε 
ένα νέο παιχνίδι.

Το όριο του στοιχήµατος ∆ιπλασιασµού είναι 2.500€. Το µέγιστο κέρδος στον ∆ιπλασιασµό 
είναι 5.000€.

Η λειτουργία του ∆ιπλασιασµού δεν είναι διαθέσιµη για οποιοδήποτε παιχνίδι περιλαµβάνει 
µία προοδευτική νίκη.
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1.8.5 BRILLIANT FRUITS / ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Όταν πατηθεί το πλήκτρο Τριπλασιασµού, εµφανίζεται πάνω από τους κυλίνδρους µια νέα οθόνη 
µε δύο σύµβολα για να διαλέξετε.

Πίσω από το ένα σύµβολο είναι κρυµµένο το βραβείο του Τριπλασιασµού και πίσω από το 
άλλο σύµβολο βρίσκεται ένα «x» που τερµατίζει το παιχνίδι του Τριπλασιασµού.

Αν αποκαλυφθεί το βραβείο του Τριπλασιασµού, θα κερδίσετε το ποσό που εµφανίζεται στο 
παράθυρο. Αν αποκαλύψετε το «x», δεν θα κερδίσετε τίποτα και θα συνεχιστεί το κανονικό 
παιχνίδι.

Αν αποκαλυφθεί το βραβείο Τριπλασιασµού, µπορείτε να συνεχίσετε µε Τριπλασιασµό, να 
αλλάξετε στον ∆ιπλασιασµό ή να πιέσετε το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» για να τερµατίσετε το παιχνίδι 
του Τριπλασιασµού. Πιέζοντας το µηχανικό πλήκτρο παιχνιδιού ή το αντίστοιχο πλήκτρο στην 
οθόνη αφής µπορείτε επίσης να τερµατίσετε το παιχνίδι του Τριπλασιασµού και να αρχίσετε 
ένα νέο παιχνίδι.

Το όριο του στοιχήµατος Τριπλασιασµού είναι 1.666,66€. Το µέγιστο κέρδος στον Τριπλασιασµό 
είναι 4.999,98€.

Η λειτουργία του Τριπλασιασµού δεν είναι διαθέσιµη για οποιοδήποτε παιχνίδι περιλαµβάνει µία 
προοδευτική νίκη.
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1.9.1 BRILLIANT WILDS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.116.1.13 / HGCVLTG-00548-00

Το «Brilliant Wilds» είναι ένα παιχνίδι 5 κυλίνδρων, 10 γραµµών πληρωµής, το οποίο
πληρώνει µόνο από αριστερά προς τα δεξιά. Οι συνδυασµοί που κερδίζουν πρέπει να είναι
σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να αρχίζουν από τον πρώτο κύλινδρο.

BRILLIANT WILDS  HD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.2.4 / HGC-000114-TM
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1.9.2 BRILLIANT WILDS / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύµβολα Μπαλαντέρ 

Το σύµβολο Μπαλαντέρ  εµφανίζεται σε όλους τους κυλίνδρους και υποκαθιστά 
όλα τα σύµβολα.

Στα HOT SPINS όλα τα Μπαλαντέρ  µεταφέρονται σε επόµενα σετ κυλίνδρων.
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1.9.3 BRILLIANT WILDS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
Το συνολικό κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι .Αν 
φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€. 

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€. 

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€

Στην έκδοση του παιχνιδιού Brilliant Wilds HD:

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβει τα 10.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο,

το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει αµέσως.
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Οποιαδήποτε νίκη µε 4Χ ή µεγαλύτερο το συνολικό στοίχηµα απονέµει HOT SPINS.
Τα HOT SPINS παίζονται σε 4 σετ κυλίνδρων.

Κατά τη διάρκεια των HOT SPINS οποιοδήποτε σύµβολο µπαλαντέρ εµφανιστεί, 
θα δηµιουργήσει αντίγραφα σε όλα τα επόµενα σετ κυλίνδρων.

∆εν είναι υποχρεωτικό να ποντάρετε τα κέρδη σας. Έχετε τη δυνατότητα να συλλέξετε 
τα κέρδη σας οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια των HOT SPINS.

Κάθε σετ κυλίνδρων έχει τις ίδιες 10 γραµµές πληρωµής µε το βασικό παιχνίδι.

Ο µέγιστος αριθµός HOT SPINS είναι 100. Όταν ο αριθµός αυτός επιτευχθεί, όλα τα κέρδη 
απονέµονται και τα HOT SPINS τελειώνουν.

Το µέγιστο ποσό κέρδους κατά τη διάρκεια των HOT SPINS είναι 5.000,00€. Αν αυτό το ποσό 
επιτευχθεί σε ένα HOT SPIN τότε όλα τα εναποµείναντα σετ κυλίνδρων δεν απονέµουν άλλες νίκες.

Αν ο µετρητής κερδών πέσει κάτω από 4Χ του στοιχηµατισµού του βασικού παιχνιδιού, όλα τα 
εναποµείναντα κέρδη µπαίνουν στο διαθέσιµο υπόλοιπο και τα HOT SPINS τελειώνουν.

Το ελάχιστο στοίχηµα στα HOT SPINS είναι 4Χ το συνολικό στοίχηµα του βασικού παιχνιδιού.

Το µέγιστο στοίχηµα είναι 36,00€.

Τα HOT SPINS έχουν αποδιδόµενο ποσοστό κέρδους 100%.

Οι κύλινδροι του κύριου παιχνιδιού και του HOT SPINS δεν έχουν την ίδια σύνθεση συµβόλων.

1.9.4 BRILLIANT WILDS / ΜΠΟΝΟΥΣ / HOT SPINS
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1.9.5 BRILLIANT WILDS / ΣΥΜΒΟΛΑ
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 BRILLIANT WILDS HD  / CREDIT PLAY OFF (Version 1.132.2.4 / HGC-000114-TM) 

 Στη νέα έκδοση του παιχνιδιού HD είναι διαθέσιμη  η λειτουργία Credit Play off.

Credit Play Off 

‘Όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να παίξετε στο τρέχον στοίχημα, η λειτουργία Credit 

Paly off μπορεί να είναι διαθέσιμη. 

Αλλάζοντας το στοίχημα η προσθέτοντας ποσά στο μηχάνημα απενεργοποιείται η λειτουργία 

Credit Play off. 

Επιλέξτε ή παίξτε Credit Play off για να ξεκινήσετε την λειτουργία και να στοιχηματίσετε το 

υπόλοιπο ποσό για μια ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Η πράσινη περιοχή στην περιστροφή αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να κερδίσετε ένα επι-

πλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Αν ο δείκτης σταματήσει στην κόκκινη περιοχή της περιστροφής, χάνετε το υπόλοιπο των 

χρημάτων.  

Αν ο δείκτης σταματήσει στην πράσινη περιοχή της περιστροφής, παίζετε ένα επιπλέον παι-

χνίδι στο τρέχον στοίχημα.    
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1.10.1  7΄  s WILD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.116.1.21 / HGCVLTG-00555-00

Το « 7΄s Wild» είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 5 γραµµές πληρωµής το οποίο 
πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά προς αριστερά. Οι συνδυασµοί που 
κερδίζουν πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να αρχίζουν από τον πρώτο 
ή τον πέµπτο κύλινδρο.
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1.10.2  7΄  s WILD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Μόνο το µεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραµµή πληρωµής που ποντάρετε.
Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000,00€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε 
τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.
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1.10.3  7΄  s WILD / ΜΠΟΝΟΥΣ

∆ωρεάν Παιχνίδια

5 διάσπαρτα σύµβολα σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους ξεκινούν τη λειτουργία 

του Μπόνους απονέµοντας 5 ∆ωρεάν Παιχνίδια.

Κατά την διάρκεια των δωρεάν παιχνιδιών, το σύµβολο µετατρέπεται σε 

και υποκαθιστά οποιαδήποτε σύµβολο.

Τα δωρεάν παιχνίδια δεν µπορούν επανενεργοποιηθούν.

Το µέγιστο συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και Μπόνους) είναι 5.000€. 
Αν τα συσσωρευµένα κέρδη από Μπόνους φτάσουν τα 5.000€, ο γύρος του Μπόνους 
τελειώνει.
Οι κύλινδροι του κύριου παιχνιδιού και του Μπόνους δεν έχουν την ίδια σύνθεση παι-χνιδιών. 
Τα ∆ωρεάν Παιχνίδια παίζονται µε τον ίδιο αριθµό γραµµών πληρωµής και στοιχήµατος ανά 
γραµµή που ισχύουν για το παιχνίδι από το οποίο προήλθε το Μπόνους.
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1.10.4  7΄  s WILD / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.11.1 JOKER POKER / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.116.1.6 / HGCVLTG-00562-00

Το «Joker Poker» είναι ένα 5-φυλλο πόκερ που χρησιµοποιεί τράπουλα 53 φύλλων. 
Μία κλασική τράπουλα 52 φύλλων συν ένα τζόκερ που χρησιµοποιείται σαν µπαλαντέρ 
και βοηθάει να σχηµατίζονται νικηφόροι συνδυασµοί.
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1.11.2 JOKER POKER / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Στόχος του παιχνιδιού είναι να προσπαθήσετε να έχετε µετά το τελικό µοίρασµα έναν από τους 
νικηφόρους συνδυασµούς του πόκερ που βλέπετε στον πίνακα πληρωµών.

Οι νικηφόροι συνδυασµοί είναι οι εξής:

ΦΛΟΣ ΡΟΥΑΓΙΑΛ: 5 διαδοχικά φύλλα, ίδιου χρώµατος µε µεγαλύτερο φύλλο τον άσσο χωρίς 
µπαλαντέρ.

5 ΟΜΟΙΑ: 4 φύλλα µε την ίδια αξία συν το µπαλαντέρ.

ΦΛΟΣ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΜΕ ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ: 5 διαδοχικά φύλλα, ίδιου χρώµατος µε µεγαλύτερο φύλλο 
τον άσσο και µε µπαλαντέρ.

ΚΕΝΤΑ ΧΡΩΜΑ: 5 διαδοχικά φύλλα, ίδιου χρώµατος όπου το µεγαλύτερο φύλλο δεν είναι 
άσσος.
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1.11.2 JOKER POKER / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

4 ΟΜΟΙΑ: 4 φύλλα µε την ίδια αξία.

ΦΟΥΛ: 3 φύλλα µε την ίδια αξία συν 2 φύλλα µε την ίδια αξία.

ΧΡΩΜΑ: 5 µη διαδοχικά φύλλα ίδιου χρώµατος.

ΚΕΝΤΑ: 5 διαδοχικά φύλλα, όπου υπάρχουν τουλάχιστον 2 διαφορετικά χρώµατα. 

3 ΟΜΟΙΑ: 3 φύλλα µε την ίδια αξία.

∆ΥΟ ΖΕΥΓΗ: 2 φύλλα µε την ίδια αξία συν 2 φύλλα µε την ίδια αξία.

ΖΕΥΓΟΣ ΑΣΣΩΝ: 2 φύλλα µε την ίδια αξία των οποίων η αξία είναι άσσοι.
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1.11.3 JOKER POKER / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το συνολικό κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα 
µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,25€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 1.000€
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1.11.4 JOKER POKER / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.11.4 JOKER POKER / ΣΥΜΒΟΛΑ

268



1.11.4 JOKER POKER / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.12.1 SPHINX WILD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.116.1.9 / HGCVLTG-00561-00

Το “ Sphinx Wild” είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 20 γραµµές πληρωµής, το οποίο 
πληρώνει µόνο από αριστερά προς τα δεξιά. Οι συνδυασµοί που κερδίζουν πρέπει να είναι 
σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά.
Μόνο η µεγαλύτερη νίκη πληρώνεται ανά κερδοφόρο συνδυασµό.
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1.12.2 SPHINX WILD / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Διάσπαρτο Σύμβολο

Επεκτεινόμενο Μπαλαντέρ

Το διάσπαρτο σύµβολο πληρώνει σε οποιαδήποτε θέση

Το σύµβολο Μπαλαντέρ υποκαθιστά όλα τα σύµβολα εκτός από το σύµβολο

Το σύµβολο εµφανίζεται οπουδήποτε στην οθόνη, µετατρέποντας όλα τα 
κοντινά του σύµβολα αλλά και το ίδιο σε Μπαλαντέρ

Το σύµβολο θα µετατραπεί σε µόνο όταν υπάρχει νικηφόρος 
συνδυασµός.
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1.12.3 SPHINX WILD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το συνολικό κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παι-χνίδι σύµφωνα 
µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,20€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€
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1.12.4 SPHINX WILD / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Οποιαδήποτε 3, 4 ή 5 διάσπαρτα σύµβολα ενεργοποιούν την επιλογή του 
παίκτη για δωρεάν παιχνίδια.

Ο παίκτης επιλέγει ανάµεσα σε 4 συνδυασµούς µε διαφορετικό αριθµό δωρεάν 
παιχνιδιών και πολλαπλασιαστή κέρδους. Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα µε τον 
αριθµό των ενεργοποιήσεων.

Όλα τα κέρδη κατά τη διάρκεια των δωρεάν παιχνιδιών, πολλαπλασιάζονται από τον 
πολλαπλασιαστή των δωρεάν παιχνιδιών.
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1.12.4 SPHINX WILD / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Τα στοιχήµατα και οι γραµµές που παίζονται είναι ίδιες µε το παιχνίδι που ενεργοποίη-
σε το µπόνους.
Το µπόνους µπορεί να επανενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια των δωρεάν παιχνιδιών. Ο 
µέγιστος αριθµός δωρεάν παιχνιδιών που µπορεί να αποδοθεί είναι 600.
Κατά τη διάρκεια της επανενεργοποίησης των δωρεάν παιχνιδιών, η επιλογή του παί-
κτη ενεργοποιείται ξανά µετά την ολοκλήρωση των προηγούµενων δωρεάν παιχνιδιών.
Αν ο αριθµός των δωρεάν παιχνιδιών που αποδόθηκαν είναι µεγαλύτερος από 540 και ο 
συνδυασµός ενεργοποίησης εµφανιστεί ξανά, µόνο το διάσπαρτο κέρδος θα αποδο-θεί 
και όλες οι υπόλοιπες επιλογές παίκτη θα ακυρωθούν.
Τα δωρεάν παιχνίδια θα ξεκινήσουν αυτόµατα µετά την επιλογή µιας από τις πιθανές 
επιλογές δωρεάν παιχνιδιών.
Το µέγιστο συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και µπόνους) είναι 5.000,00€. 
Αν τα συσσωρευµένα µπόνους φτάσουν τα 5.000,00€, ο γύρος του µπόνους τελειώνει.
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1.12.5 SPHINX WILD / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.13.1 TEMPLE OF FIRE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.0. 2.7 / HGCVLTG-00817-00)

Το “ Temple of Fire” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές το οποίο πλη-
ρώνει από αριστερά προς τα δεξιά.  Οι συνδυασμοί που κερδίζουν πρέπει να είναι σε 
διαδοχικούς  κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά.  

Μόνο η μεγαλύτερη νίκη πληρώνεται ανά κερδοφόρο συνδυασμό. 

 TEMPLE OF FIRE HD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.2.3 / HGC-000113-TM)
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1.13.2  TEMPLE OF FIRE / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο      σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους 2, 3, 4 και 5 ενεργοποιεί 
τη λειτουργία του Διευρυνόμενου Μπαλαντέρ. 

Ο ενεργοποιημένος κύλινδρος μετατρέπεται σε     Τα κέρδη υπολογίζονται όταν ολο-
κληρωθούν όλες οι μετατροπές. 

Το σύμβολο        είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα σύμβολα σε όλες τις θέσεις 

σε αυτόν τον κύλινδρο εκτός από τα σύμβολα  και 

Το σύμβολο        μπορεί να εμφανιστεί στους κυλίνδρους 2, 3, 4 και 5 μόνο. 

Το σύμβολο      δεν επεκτείνεται αν δεν υπάρχει νικηφόρος συνδυασμός. 
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1.13.3  TEMPLE OF FIRE / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

 Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι.Αν φθάσετε 
το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,20€.  

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€. 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€.

Στην έκδοση του παιχνιδιού Temple Of Fire HD:

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβει τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε 
το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως.  
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1.13.4  TEMPLE OF FIRE  /ΜΠΟΝΟΥΣ / CASH ERUPTION

 6 ή περισσότερα             σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους ενεργοποιούν το Cash 
Erup�on. Κερδίστε 3 Respins. Διαφορετικοί κύλινδροι χρησιμοποιούνται κατά την 
διάρκεια του Cash Erup�on που αποτελούνται από 1 ανεξάρτητο κύλινδρο ανά θέση 
συμβόλου. Τα κέρδη ανά γραμμή δε λαμβάνονται υπόψη κατά την διάρκεια του Μπό-
νους. Επιλέξτε έναρξη για να ξεκινήσετε το Μπόνους. 

Τα    σύμβολα που εμφανίζονται στο ενεργοποιημένο παιχνίδι, κλειδώνουν κατά 
την διάρκεια του Μπόνους. 

Το σύμβολο όταν εμφανιστεί σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους κατά την διάρ-
κεια του Μπόνους επίσης θα κλειδώσει και θα επαναφέρει τον αριθμό των υπολειπό-
μενων Respins σε 3.  

Τα σύμβολα εμφανίζονται με τις αντίστοιχες χρηματικές αξίες. Οι διαθέσιμες αξί-
ες είναι 0,20€ έως 20,00€, Major Treasure, Minor Treasure και Mini Treasure. 

Όταν εμφανιστούν και τα 3 σύμβολα ( Mini, Minor, Major) ταυτόχρονα, τότε αποδίδο-
νται και τα 3 ποσά. 

Το σύμβολο      όταν εμφανίζεται και στις 15 θέσεις απονέμει το Grand Treasure. 

Όταν έχουν παιχτεί όλα τα Respins ή αν το σύμβολο   εμφανιστεί και στις 15 θέ-
σεις, το σύνολο των χρηματικών αξιών αποδίδεται και το Cash Erup�on τελειώνει. 
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1.13.5  TEMPLE OF FIRE / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ / CASH ERUPTION

Δωρεάν Παιχνίδια  Cash Erup�on 

Το σύμβολο           στους συνδεδεμένους κυλίνδρους ενεργοποιεί το Cash Erup�on. Κερ-
δίστε 3 Respins. Διαφορετικοί κύλινδροι χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του Cash 
Erup�on που περιλαμβάνουν 1 ανεξάρτητο κύλινδρο ανά θέση συμβόλου στους κυλίν-
δρους 1 και 5. Τα κέρδη ανά γραμμή δε λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια του 
Μπόνους. Επιλέξτε έναρξη για να ξεκινήσετε το Μπόνους. 

Το σύμβολο     που ενεργοποίησε το Μπόνους κλειδώνει για όλη τη διάρκεια του 
Μπόνους. 

Το           όταν εμφανίζεται σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους 1 και 5 κατά τη διάρ-
κεια του Μπόνους επίσης θα κλειδώσει και θα επαναφέρει τον αριθμό των υπολειπό-
μενων Respins σε 3.  

Τα  εμφανίζονται με τις αντίστοιχες χρηματικές αξίες. Οι διαθέσιμες αξίες είναι 
0,20€ έως 20,00€, Major Treasure, Minor Treasure και Mini Treasure. 

Όταν εμφανίζεται και στις 15 θέσεις απονέμει το Grand Treasure. Όταν εμφανιστούν 
και τα 3 σύμβολα (Mini, Minor, Major) ταυτόχρονα, τότε αποδίδονται και τα 3 ποσά. 

Το σύμβολο  όταν εμφανίζεται και στις 15 θέσεις απονέμει το Grand Treasure. 

Όταν έχουν παιχτεί όλα τα Respins ή αν το      εμφανιστεί και στις 15 θέσεις, το σύνο-
λο των    χρηματικών αξιών αποδίδεται και το Cash Erup�on τελειώνει. 
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1.13.6  TEMPLE OF FIRE / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΆΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ

3 ή περισσότερα σύμβολα              σε οποιαδήποτε στους κυλίνδρους ενεργοποιούν Δω-
ρεάν Παιχνίδια. Κερδίστε 6 Δωρεάν παιχνίδια. Τα Δωρεάν παιχνίδια ξεκινούν αυτόματα 
μετά από 2 λεπτά. Κατά την διάρκεια των Δωρεάν παιχνιδιών, οι κύλινδροι 2, 3 και 4 
συνδέονται και περιστρέφονται σαν ένας. Κατά την διάρκεια των Δωρεάν παιχνιδιών 
όλα τα συνδεμένα σύμβολα καταλαμβάνουν 3 θέσεις σε ύψος και 3 σε πλάτος. 

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν παιχνιδιών τα       και τα   εμφανίζονται μόνο 
στους συνδεδεμένους κυλίνδρους. 

Το σύμβολο   στους συνδεδεμένους κυλίνδρους αποδίδει 3 έχτρα Δωρεάν παιχνί-
δια.  

Τα Δωρεάν παίζονται στις ίδιες γραμμές και με τον ίδιο πολλαπλασιαστή στοιχήματος 
όπως το παιχνίδι όπως το παιχνίδι του τα ενεργοποίησε. Τα Δωρεάν παιχνίδια τελειώ-
νουν όταν έχουν απομείνει 0 Δωρεάν παιχνίδια ή όταν έχουν παιχτεί συνολικά 15 Δω-
ρεάν παιχνίδια. Ο μέγιστος αριθμός Δωρεάν παιχνιδιών δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 15. 

Διαφορετικοί κύλινδροι χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των Δωρεάν παιχνιδιών.  

Το μέγιστο συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και Μπόνους) είναι 5.000,00€. 

Αν τα συσσωρευμένα Μπόνους φθάσουν τα 5.000,00€, ο γύρος του Μπόνους τελειώ-
νει. 
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1.13.7  TEMPLE OF FIRE / ΣΥΜΒΟΛΑ
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  TEMPLE OF FIRE HD/CREDIT PLAY OFF (Version 1.132.2.3 / HGC-000113-TM) 

 Στη νέα έκδοση του παιχνιδιού HD είναι διαθέσιμη  η λειτουργία Credit Play off.

Credit Play Off 

‘Όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να παίξετε στο τρέχον στοίχημα, η λειτουργία Credit 

Paly off μπορεί να είναι διαθέσιμη. 

Αλλάζοντας το στοίχημα η προσθέτοντας ποσά στο μηχάνημα απενεργοποιείται η λειτουργία 

Credit Play off. 

Επιλέξτε ή παίξτε Credit Play off για να ξεκινήσετε την λειτουργία και να στοιχηματίσετε το 

υπόλοιπο ποσό για μια ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Η πράσινη περιοχή στην περιστροφή αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να κερδίσετε ένα επι-

πλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Αν ο δείκτης σταματήσει στην κόκκινη περιοχή της περιστροφής, χάνετε το υπόλοιπο των 

χρημάτων.  

Αν ο δείκτης σταματήσει στην πράσινη περιοχή της περιστροφής, παίζετε ένα επιπλέον παι-

χνίδι στο τρέχον στοίχημα.    
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1.14.1 ΚΑΥΤΗ ΜΠΙΛΙΑ / ΡΟΥΛΕΤΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Version 1.116.0.69  / HGCVLTG-00591-00)

Η  “Καυτή Μπίλια”  είναι ένα παιχνίδι ρουλέτας, το οποίο για να μπείτε στο τραπέζι 
της Ρουλέτας θα πρέπει να περιστρέψετε το τροχό του βασικού παιχνιδιού.  

Πατήστε το κουμπί περιστροφής στο κέντρο του τροχού ή στο πάνελ του παιχνιδιού 
για να περιστρέψετε το τροχό. 

284



1.14.2 ΚΑΥΤΗ ΜΠΙΛΙΑ / ΡΟΥΛΕΤΑ / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Όταν το κουμπί της περιστροφής πατηθεί, τότε από 1 έως 9 μέρη του τροχού θα 
γεμίσουν με πόσα και έπειτα ο τροχός θα περιστραφεί . 

Τα δύο χρυσά τμήματα του τροχού είναι πάντα διαθέσιμα στο τροχό και οι αξίες τους 
είναι 10χ και 15χ το συνολικό στοίχημα.  

Οι υπόλοιπες επιλογές στο τροχό είναι μεταξύ 3χ έως 10χ το συνολικό στοίχημα και 
ενεργοποιούνται τυχαία σε κάθε περιστροφή του τροχού. 

Το ποσό αποδίδεται όταν μία αξία σταματάει ακριβώς δίπλα από το βέλος που 
βρίσκεται αριστερά του τροχού. 

Όταν δεν υπάρχει κάποια αξία δίπλα στο βέλος, τότε δεν αποδίδεται κανένα κέρδος. 

Όταν μία νίκη απονέμεται, ο παίκτης πηγαίνει αυτόματα στο παιχνίδι της ρουλέτας, 
όπου μπορεί να αποφασίσει αν θα παίξει ρουλέτα ή αν θα κάνει εξαργύρωση. 
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1.14.3 ΚΑΥΤΗ ΜΠΙΛΙΑ / ΡΟΥΛΕΤΑ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με 
τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι 
τελειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€ 
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1.14.4 ΚΑΥΤΗ ΜΠΙΛΙΑ / ΡΟΥΛΕΤΑ / ΜΠΟΝΟΥΣ

Μετά την είσοδο στο παιχνίδι της Ρουλέτας, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να 
ποντάρει σε όλο το τραπέζι της Ρουλέτας  και να παίξει με τις παρακάτω μάρκες αξίας 
0,10€, 0,50€, 1€, 2€ και 5€: 

Οι νίκες που συμπίπτουν προστίθενται. 

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€. 

Το μέγιστο συνολικό στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 30,00€. 

Ο μέγιστος αριθμός παιχνιδιών της Ρουλέτας είναι 10. 

Εφόσον η μπίλια πέσει στο νούμερο στο οποίο έχετε στοιχηματίσει, τότε απονέμεται 
το κέρδος. 
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1.14.5 ΚΑΥΤΗ ΜΠΙΛΙΑ / ΡΟΥΛΕΤΑ / ΠΟΝΤΑΡΊΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Με την είσοδο σας στο παιχνίδι της Ρουλέτας μπορείτε να στοιχηματίσετε όλο το 
ποσό ή μέρος αυτού σε όλο το τραπέζι της Ρουλέτας που αποτελείται από 
37αριθμούς (0 -36). 

Μπορείτε να μοιράσετε τον στοιχηματισμό σας σύμφωνα με τα παρακάτω 
στοιχήματα:  

 

 

Κερδίστε x Στοίχημα 

Απευθείας 1 νούμερο 36 

Διπλό 2 νούμερα 18 

3 Νούμερα 3 νούμερα 12 

4 Νούμερα 4 νούμερα 9 

6 Νούμερα 6 νούμερα 6 

Κολώνα 12 νούμερα 3 

Ντουζίνα 12 νούμερα 3 

Απλές Τύχες 18 νούμερα 2 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

3 

6 

5 

2 

7 

8 
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1.14.6 ΚΑΥΤΗ ΜΠΙΛΙΑ / ΡΟΥΛΕΤΑ / ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΑΥΤΗΣ ΜΠΙΛΙΑΣ

Το Μπόνους της Καυτής Μπίλιας ενεργοποιείται όταν η μπίλια της Ρουλέτας 
σταματήσει στο πράσινο  0. 

Δεν χρειάζεται να υπάρχει στοιχηματισμός στο πράσινο  0 για να ενεργοποιηθεί το 
μπόνους. 

Όλα τα τρέχοντα στοιχήματα τα οποία είναι τοποθετημένα στο τραπέζι της Ρουλέτας 
αφαιρούνται και τονίζεται μόνο το πράσινο 0. 

Μία δωρεάν περιστροφή του τροχού της Ρουλέτας θα πραγματοποιηθεί με το 
συνολικό στοίχημα του προηγούμενου παιχνιδιού. 

Αν η μπίλια της Ρουλέτας σταματήσει στο πράσινο 0 κατά τη διάρκεια της μπόνους 
περιστροφής, τότε θα απονεμηθεί 37χ το προηγούμενο στοίχημα. 
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1.15.1 MISTRESS OF EGYPT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.116.1.128 / HGC-002118-TM)

Το “Mistress Of Egypt” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής το 
οποίο πληρώνει μόνο από αριστερά προς τα δεξιά. Οι συνδυασμοί που κερδίζουν πρέ-
πει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστε-
ρά. Μόνο η μεγαλύτερη νίκη πληρώνεται ανά κερδοφόρο συνδυασμό. 
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1.15.2 MISTRESS OF EGYPT / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Η μαγική “Mistress Of Egypt” δωρίζει πυραμίδες Μπαλαντέρ από επάνω! 

Μέχρι και 15 τυχαία Μπαλαντέρ μπορεί να εμφανιστούν σε κάθε παιχνίδι! 

Το σύμβολο      είναι Μπαλαντέρ  και υποκαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από το σύμβολο 

Κατά τον υπολογισμό της νίκης, το σύμβολο      που είναι μέρος ενός νικηφόρου συν-
δυασμού  μετατρέπεται σε  

Κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού, το σύμβολο της           μπορεί να πέσει  πάνω σε 3 
έως 15 θέσεις συμβόλων στους κυλίνδρους. 

Όταν το σύμβολο   είναι μέρος ενός νικηφόρου συνδυασμού και το σύμβολο  

εμφανιστεί  στην ίδια θέση συμβόλου, Δωρεάν Περιστροφές απονέμονται επιπλέον των νικών 
που ήταν αποτέλεσμα της εμφάνισης του συμβόλου της  

Τα κέρδη υπολογίζονται μετά την εμφάνιση του συμβόλου της  ή μετά το τέλος του Μπό-
νους Δωρεάν Παιχνιδιών, αν αυτό έχει απονεμηθεί. 
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1.15.3 MISTRESS OF EGYPT / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή πληρωμής που ποντάρετε. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000,00€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με 
τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τε-
λειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,20€. 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€. 

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€ 
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1.15.4 MISTRESS OF EGYPT / ΜΠΟΝΟΥΣ

3 ή περισσότερα σύμβολα      σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους ενεργοποιούν 
τα Δωρεάν Παιχνίδια. 

Το σύμβολο   είναι Διάσπαρτο. 

 5 Διάσπαρτα σύμβολα     αποδίδουν 50 Δωρεάν παιχνίδια 

 4 Διάσπαρτα σύμβολα  αποδίδουν 20 Δωρεάν παιχνίδια 

 3 Διάσπαρτα σύμβολα  αποδίδουν 10 Δωρεάν παιχνίδια 
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1.15.4 MISTRESS OF EGYPT / ΜΠΟΝΟΥΣ

Κατά τη διάρκεια κάθε Δωρεάν παιχνιδιού, το σύμβολο της   πέφτει πάνω σε 3 έως 15 
θέσεις συμβόλων στους κυλίνδρους.  

ΟΙ νίκες υπολογίζονται αφού εμφανιστούν όλα τα σύμβολα της 

Τα δωρεάν παιχνίδια δεν μπορούν να επανενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια των δωρεάν 
παιχνιδιών. 

Το σύμβολο             δεν εμφανίζεται στους κυλίνδρους κατά τη διάρκεια των Δωρεάν παιχνι-
διών.  Τα δωρεάν παιχνίδια ξεκινούν αυτόματα μετά από 2 λεπτά. Τα Δωρεάν παιχνίδια 
παίζονται στις ίδιες γραμμές και με το ίδιο πολλαπλασιαστή στοιχήματος όπως το παιχνίδι 
που τα ενεργοποίησε. Διαφορετικοί κύλινδροι χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των Δω-
ρεάν παιχνιδιών. 

Το μέγιστο συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και Μπόνους) είναι 5.000,00€. Αν 
τα συσσωρευμένα κέρδη από Μπόνους φθάσουν τα 5.000,00€, ο γύρος του Μπόνους τε-
λειώνει.  
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1.15.5 MISTRESS OF EGYPT / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.16.1 LOADED 7’S / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.116.1.101 / HGC-001787-TM)

Το “ Loaded 7’s” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 243 πολλαπλούς τρόπους πληρωμής. 

Οι νίκες πολλαπλών τρόπων πληρωμής περιέχουν ένα σύμβολο από κάθε διπλανό κύλινδρο, 
ξεκινώντας από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Το ίδιο σύμβολο, ή η αντικατάστασή του, σε 
διαφορετική θέση στον κύλινδρο αποδίδει νίκη πολλαπλών τρόπων ξανά. Τα διάσπαρτα σύμ-
βολα αποδίδουν σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους.   

 LOADED 7’S HD/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.1.17 / HGC-004376-TM)
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1.16.2 LOADED 7’S / ΚΑΝΟΝΕΣ

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο   είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το 
σύμβολο  

Το σύμβολο        εμφανίζεται μόνο στους κυλίνδρους 3, 4 και 5 μόνο. 
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1.16.3 LOADED 7’S / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή πληρωμής που ποντάρετε. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000,00€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με 
τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τε-
λειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€. 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€. 

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€ 

 Στην έκδοση του παιχνιδιού Loaded 7's HD:

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε 

το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως.
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1.16.4 LOADED 7’S / ΜΠΟΝΟΥΣ

3 ή περισσότερα σύμβολα    σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους ενεργοποιούν 
Δωρεάν Παιχνίδια. 

Τα Δωρεάν παιχνίδια ξεκινούν αυτόματα μετά από 2 λεπτά. 

5 Διάσπαρτα σύμβολα   αποδίδουν 20 Δωρεάν Παιχνίδια 

4 Διάσπαρτα σύμβολα    αποδίδουν 15 Δωρεάν παιχνίδια 

3 Διάσπαρτα σύμβολα   αποδίδουν 10 Δωρεάν Παιχνίδια 

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν Παιχνιδιών 2 ή περισσότερα σύμβολα   σε οποιαδή-
ποτε θέση στους κυλίνδρους απονέμουν επιπλέον Δωρεάν Παιχνίδια. 

5 Διάσπαρτα σύμβολα  αποδίδουν 20 έξτρα Δωρεάν Παιχνίδια 

4 Διάσπαρτα σύμβολα  αποδίδουν 15 έξτρα Δωρεάν παιχνίδια 

3 Διάσπαρτα σύμβολα  αποδίδουν 10 έξτρα Δωρεάν Παιχνίδια 

299



1.16.5 LOADED 7’S / ΜΠΟΝΟΥΣ

Τα Δωρεάν παιχνίδια παίζονται με τους ίδιους τρόπους στον ίδιο πολλαπλασιαστή στοιχήμα-
τος όπως το παιχνίδι που τα ενεργοποίησε. 

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν Παιχνιδιών όταν το σύμβολο        εμφανιστεί  σε οποιαδήποτε 
θέση κλειδώνει σε αυτήν την θέση μέχρι να συμμετέχει σε νίκη. 

Το σύμβολο       δεν απονέμει Δωρεάν παιχνίδια αν καλύπτεται από ένα κλειδωμένο σύμ-
βολο   

 Ο μέγιστός αριθμός των Δωρεάν παιχνιδιών που μπορείτε να κερδίσετε είναι 120 Δωρεάν 
παιχνίδια. 

Το μέγιστο συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και μπόνους) είναι 5.000,00€. Αν τα 
συσσωρευμένα κέρδη από μπόνους φθάσουν τα 5.000,00€, ο γύρος του μπόνους τελειώνει. 
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1.16.6 LOADED 7’S / ΣΥΜΒΟΛΑ

301
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 LOADED 7’S / CREDIT PALY OFF

Στη νέα έκδοση του παιχνιδιού είναι διαθέσιμη  η λειτουργία Credit Play off. 

Credit Play Off 

‘Όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να παίξετε στο τρέχον στοίχημα, η λειτουργία Credit 

Paly off μπορεί να είναι διαθέσιμη. 

Αλλάζοντας το στοίχημα η προσθέτοντας ποσά στο μηχάνημα απενεργοποιείται η λειτουργία 

Credit Play off. 

Επιλέξτε ή παίξτε Credit Play off για να ξεκινήσετε την λειτουργία και να στοιχηματίσετε το 

υπόλοιπο ποσό για μια ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Η πράσινη περιοχή στην περιστροφή αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να κερδίσετε ένα επι-

πλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Αν ο δείκτης σταματήσει στην κόκκινη περιοχή της περιστροφής, χάνετε το υπόλοιπο των 

χρημάτων.  

Αν ο δείκτης σταματήσει στην πράσινη περιοχή της περιστροφής, παίζετε ένα επιπλέον παι-
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 1.17.1 HEPHAESTUS/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.116.1.44/HGCVLTG-00803-00)

Το “Hephaistos”είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής το οποίο πλη-
ρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. Οι συνδυασμοί που κερδίζουν πρέπει να είναι σε διαδοχι-
κούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά.  Τα διάσπαρτα σύμβολα 
αποδίδουν σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους.  

Μόνο η μεγαλύτερη νίκη πληρώνεται ανά κερδοφόρο συνδυασμό. 

 HEPHAESTUS HD/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.132.2.3/HGC-005074-TM)
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 1.17.2 HEPHAESTUS/ ΚΑΝΟΝΕΣ

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ        υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από τα σύμβολα 

και      

Το σύμβολο           δεν εμφανίζεται στον κύλινδρο 1. 

Το σύμβολο                  αντιγράφεται σε όλες τις θέσεις στους κυλίνδρους. 

Οι νίκες γραμμής δεν πληρώνονται σε συνδυασμό με τις νίκες αντιγραφής. 

304



 
1. 17.3 HEPHAESTUS/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον 
σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει 
αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€ 
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1.17.4 HEPHAESTUS/ ΜΠΟΝΟΥΣ Cash Eruption

6 ή περισσότερα σύμβολα          σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους ενεργοποιούν το Cash 
Eruption. Κερδίστε 3 Respins. 

Διαφορετικοί κύλινδροι χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του Cash Eruption που αποτελού-
νται από 1 ανεξάρτητο κύλινδρο ανά θέση συμβόλου. 

Τα κέρδη ανά γραμμή δε λαμβάνονται υπόψη κατά την διάρκεια του Μπόνους. Επιλέξτε έναρξη 
για να ξεκινήσετε το Μπόνους. Τα σύμβολα που εμφανίζονται στο ενεργοποιημένο παιχνίδι, 
κλειδώνουν κατά τη διάρκεια του Μπόνους. 
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 1.17.4 HEPHAESTUS/ ΜΠΟΝΟΥΣ Cash Eruption

Όταν  το σύμβολο   εμφανίζεται σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους κατά τη διάρ-
κεια του Μπόνους  επίσης κλειδώνει και επαναφέρει των αριθμό των υπολειπόμενων 
Respins σε 3.  

Το σύμβολο     εμφανίζεται με τις αντίστοιχες αξίες. 

Οι διαθέσιμες αξίες είναι από 2,00€ έως 200,00€, Major Treasure, Minor Treasure και Mini 
Treasure. 

Το σύμβολο        όταν εμφανίζεται και στις 15 θέσεις απονέμει το Grand Treasure. Όταν 
έχουν παιχτεί όλα τα Respins ή αν το      εμφανιστεί και στις 15 θέσεις, το σύνολο των 

αξιών και αξιών Treasure αποδίδεται και το Cash Eruption τελειώνει. Ο αριθμός των  που 
συλλέχθηκαν εμφανίζεται στην επάνω οθόνη. 
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1.17.4 HEPHAESTUS/ ΜΠΟΝΟΥΣ Δωρεάν Παιχνιδιών

3 ή περισσότερα σύμβολα               σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους  ενεργοποιούν Δω-
ρεάν Παιχνίδια. Κερδίστε Δωρεάν παιχνίδια όσα και τα σύμβολα που τα ενεργοποίησαν. 
Επιλέξτε έναρξη για να ξεκινήσει η λειτουργία. Στην αρχή κάθε Δωρεάν παιχνιδιού, επιλέξτε 
έναν από τους καλυμμένους κυλίνδρους 2,3 και 4. 

Οι διαθέσιμες αποδόσεις είναι 

Αν το σύμβολο αποδοθεί τότε το Cash Eruption ενεργοποιείτε. Επιστροφή στα δωρεάν παιχνί-
δια όταν το Cash Eruption τελειώσει. Οποιοδήποτε άλλο σύμβολο αποδοθεί σε όλες τις θέ-
σεις στους κυλίνδρους  2,3 και 4 σε αυτό το Δωρεάν παιχνίδι καθώς και οι νίκες γραμμής υπο-
λογίζονται. 
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1.17.5 HEPHAESTUS/ ΜΠΟΝΟΥΣ Δωρεάν Παιχνιδιών

Επιλέξτε ένα πλακίδιο για κάθε επόμενο δωρεάν παιχνίδι. Αν τα Δωρεάν παιχνίδια ενεργοποιη-
θούν με 5 σύμβολα                η πρώτη επιλογή πρέπει να είναι ένα σύμβολο      

που απονέμει 

Τα δωρεάν παιχνίδια δεν επανενεργοποιούνται  κατά τη διάρκεια των δωρεάν παιχνιδιών. Τα 
Δωρεάν παιχνίδια παίζονται στις ίδιες γραμμές με τον ίδιο πολλαπλασιαστή στοιχήματος  όπως 
το παιχνίδι που τα ενεργοποίησε. Τα δωρεάν παιχνίδια τελειώνουν όταν έχουν παιχτεί όλα τα 
Δωρεάν παιχνίδια. Διαφορετικοί κύλινδροι χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των δωρεάν παι-
χνιδιών.  

Το σύμβολο  δεν εμφανίζεται στους κυλίνδρους στα Δωρεάν παιχνίδια. Τα Δωρεάν παιχνίδια 
ξεκινούν αυτόματα μετά από 2 λεπτά. 

Το μέγιστο συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και Μπόνους) είναι 5.000,00€. Αν τα 
συσσωρευμένα Κέρδη από Μπόνους φτάσουν τα 5.000,00€, ο γύρος του Μπόνους τελειώνει. 
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1.17.6  HEPHAESTUS/ ΣΥΜΒΟΛΑ
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 HEPHAESTUS HD/CREDIT PLAY OFF

Στη νέα έκδοση του παιχνιδιού είναι διαθέσιμη  η λειτουργία Credit Play off. 

Credit Play Off 

‘Όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να παίξετε στο τρέχον στοίχημα, η λειτουργία Credit 

Paly off μπορεί να είναι διαθέσιμη. 

Αλλάζοντας το στοίχημα η προσθέτοντας ποσά στο μηχάνημα απενεργοποιείται η λειτουργία 

Credit Play off. 

Επιλέξτε ή παίξτε Credit Play off για να ξεκινήσετε την λειτουργία και να στοιχηματίσετε το 

υπόλοιπο ποσό για μια ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Η πράσινη περιοχή στην περιστροφή αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να κερδίσετε ένα επι-

πλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Αν ο δείκτης σταματήσει στην κόκκινη περιοχή της περιστροφής, χάνετε το υπόλοιπο των 

χρημάτων.  

Αν ο δείκτης σταματήσει στην πράσινη περιοχή της περιστροφής, παίζετε ένα επιπλέον παι-

χνίδι στο τρέχον στοίχημα.    
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 KARPOUZOMANIA HD/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.132.1.21/HGC- 000117-TM)

To “Karpouzomania” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. Τα σύμβολα 
μιας νικηφόρας γραμμής πρέπει να εμφανίζονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους, και να ξεκινούν 
από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Μόνο η μεγαλύτερη νίκη αποδίδεται για κάθε συνδυασμό 
συμβόλων. Τα διάσπαρτα σύμβολα αποδίδουν σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους. 

 1.18.1 KARPOUZOMANIA/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.116.1.35/HGCVLTG - 00812-00)
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1.18.2 KARPOUZOMANIA/ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο   υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός 

 Εμφανίζεται μόνο στους κυλίνδρους  2, 3, 4 και 5. 
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 1.18.2KARPOUZOMANIA/ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού, το σύμβολο     μπορεί να αποδώσει τυχαία 5 ή 
και περισσότερα σύμβολα  

Το σύμβολο     μπορεί να εμφανιστεί σε έως και 3 θέσεις σε κάθε κύλινδρο. 
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1.18.3 KARPOUZOMANIA/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-
ρωμής , με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα. 

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.  

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθόνες 

του παιγνιομηχανήματος. 
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1.18.4 KARPOUZOMANIA/ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ 

Αν εμφανιστούν 5-15 σύμβολα            σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους, θα αποδοθούν  

5 Δωρεάν παιχνίδια. 

Η συνολική αξία όλων των      που εμφανίστηκαν είναι η αρχική νίκη για  κάθε  και αποδί-
δεται ως βραβείο για την ενεργοποίηση των Δωρεάν παιχνιδιών. 

Τα Δωρεάν παιχνίδια ξεκινούν αυτόματα μετά από 2 λεπτά. Τα Δωρεάν παιχνίδια περιέχουν το 
σύμβολο  Mighty Melon. 

Κάθε σύμβολο              που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των Δωρεάν Παιχνιδιών θα αυξήσει επι-
πλέον την αξία κάθε   στην αξία του συμβόλου. 

Το σύμβολο    εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια των Δωρεάν παιχνιδιών. 
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1.18.4 KARPOUZOMANIA/ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ 

 Ξεκινώντας από το 5ο Δωρεάν παιχνίδι, αν οποιοδήποτε ποσό του συμβόλου        εμφανι-
στεί στους κυλίνδρους 1 επιπλέον Δωρεάν παιχνίδι απονέμεται.  

Τα Δωρεάν παιχνίδια δεν επανενεργοποιούνται. 

Τα Δωρεάν παιχνίδια τελειώνουν όταν απομένουν 0 Δωρεάν παιχνίδι ή όταν παιχτούν 50 Δω-
ρεάν παιχνίδια. 

Η αξία στο     εμφανίζεται μόνιμα σε μονάδες. Οι αξίες μονάδων στα νομίσματα είναι ισό-
ποσα του ευρώ-1 μονάδα= 1 Cent. Οι νίκες υπολογίζονται μετά το τέλος του Spin των κυλίν-
δρων και πριν οποιαδήποτε αξία από το       προστεθεί στο 

Τα σύμβολα        αποδίδουν σε κάθε θέση στους κυλίνδρους ως διάσπαρτα σύμβολα. 

Διαφορετικοί κύλινδροι χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των Δωρεάν παιχνιδιών. 
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1.18.5 KARPOUZOMANIA/ ΣΥΜΒΟΛΑ 
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KARPOUZOMANIA HD/CREDIT PLAY OF(Version 1.132.1.21/ HGC-000117-TM)  

Στη νέα έκδοση του παιχνιδιού HD είναι διαθέσιμη  η λειτουργία Credit Play off.

Credit Play Off 

‘Όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να παίξετε στο τρέχον στοίχημα, η λειτουργία Credit 

Paly off μπορεί να είναι διαθέσιμη. 

Αλλάζοντας το στοίχημα η προσθέτοντας ποσά στο μηχάνημα απενεργοποιείται η λειτουργία 

Credit Play off. 

Επιλέξτε ή παίξτε Credit Play off για να ξεκινήσετε την λειτουργία και να στοιχηματίσετε το 

υπόλοιπο ποσό για μια ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Η πράσινη περιοχή στην περιστροφή αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να κερδίσετε ένα επι-

πλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Αν ο δείκτης σταματήσει στην κόκκινη περιοχή της περιστροφής, χάνετε το υπόλοιπο των 

χρημάτων.  

Αν ο δείκτης σταματήσει στην πράσινη περιοχή της περιστροφής, παίζετε ένα επιπλέον παι-

χνίδι στο τρέχον στοίχημα.    
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1.19.1 RED HOT JOKER / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.116.1.13 / HGCVLTG-00814-00)

Το “Red Hot Joker” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής το οποίο 

πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. Τα σύμβολα μιας νικηφόρας γραμμής πρέπει να εμ-

φανίζονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους. Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται από το 

συνδυασμό των διάσπαρτων συμβόλων. Μόνο η μεγαλύτερη νίκη αποδίδεται για κάθε συν-

δυασμό συμβόλων.  

RED HOT JOKER HD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.2.2 / HGC-000112-TM)
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1.19.2 RED HOT JOKER / ΚΑΝΟΝΕΣ

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο     είναι Μπαλαντέρ και αντικαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός των 

και   

Μετά το Spin οποιουδήποτε παιχνιδιού το σύμβολο    σε οποιαδήποτε θέση στον κύλιν-

δρο 3 επεκτείνεται και μετατρέπει όλες τις θέσεις συμβόλων σε αυτόν τον κύλινδρο σε 

πολλαπλασιάζοντας όποιες γραμμές έχουν επιλεχθεί, επί 2.  

Το σύμβολο  επεκτείνεται μόνο αν προκύπτει νικηφόρος συνδυασμός. 

Το σύμβολο    εμφανίζεται μόνο στον κύλινδρο 3. 
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Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο      είναι Μπαλαντέρ και αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός των 

Και  

Μετά το spin οποιουδήποτε παιχνιδιού, το σύμβολο    σε οποιαδήποτε θέση σε έναν κύ-

λινδρο επεκτείνεται και μετατρέπει όλες τις θέσεις συμβόλων σε αυτόν τον κύλινδρο σε 

Το σύμβολο    εμφανίζεται στους κυλίνδρους 2, 3 και 4 μόνο. 

Το σύμβολο    επεκτείνεται μόνο αν προκύπτει νικηφόρος συνδυασμός. 

Οι νίκες υπολογίζονται μόνο μετά την επέκταση του ή του 

1.19.2 RED HOT JOKER / ΚΑΝΟΝΕΣ
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1.19.2 RED HOT JOKER / ΚΑΝΟΝΕΣ

Διάσπαρτο Σύμβολο 

Διάσπαρτο σύμβολο         εμφανίζεται στους κυλίνδρους 1, 3 και 5 μόνο. Πληρώνει σύμφωνα 

με τον πίνακα πληρωμών. 

Διάσπαρτο Σύμβολο 

Το σύμβολο  Διάσπαρτο και πληρώνει οπουδήποτε σύμφωνα με τον πίνακα πληρω-

μών. 
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1.19.3 RED HOT JOKER / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φθάσετε το 

όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€ 
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1.19.4 RED HOT JOKER / ΣΥΜΒΟΛΑ
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  RED HOT JOKER HD/CREDIT PLAY OFF (Version 1.132.2.2 / HGC-000112-TM) 

 Στη νέα έκδοση του παιχνιδιού  HD είναι διαθέσιμη  η λειτουργία Credit Play off.

Credit Play Off 

‘Όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να παίξετε στο τρέχον στοίχημα, η λειτουργία Credit 

Paly off μπορεί να είναι διαθέσιμη. 

Αλλάζοντας το στοίχημα η προσθέτοντας ποσά στο μηχάνημα απενεργοποιείται η λειτουργία 

Credit Play off. 

Επιλέξτε ή παίξτε Credit Play off για να ξεκινήσετε την λειτουργία και να στοιχηματίσετε το 

υπόλοιπο ποσό για μια ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Η πράσινη περιοχή στην περιστροφή αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να κερδίσετε ένα επι-

πλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Αν ο δείκτης σταματήσει στην κόκκινη περιοχή της περιστροφής, χάνετε το υπόλοιπο των 

χρημάτων.  

Αν ο δείκτης σταματήσει στην πράσινη περιοχή της περιστροφής, παίζετε ένα επιπλέον παι-

χνίδι στο τρέχον στοίχημα.    
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1.20.1 20 GOLDEN WILD 7’S / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.116.1.12/ HGCVLTG-00811-00)

Το “20 Golden Wild 7’s” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. Τα 

σύμβολα μιας νικηφόρας γραμμής πρέπει να εμφανίζονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους, 

και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Τα διάσπαρτα σύμβολα αποδίδουν σε 

οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους. Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά 

γραμμή πονταρίσματος. 

           20 GOLDEN WILD 7’S HD/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.2.2/ HGC-000116-TM)
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1.20.2 20 GOLDEN WILD 7’S / ΚΑΝΟΝΕΣ

Σύμβολα Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο          είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από το  

και πολλαπλασιάζει όποιες νίκες το περιέχουν Χ2. Εμφανίζεται μόνο στον κύλινδρο 3. 

Το σύμβολο  είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα τα σύμβολα εκτός από 

Το σύμβολο        είναι διάσπαρτο και πληρώνει σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών. 
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1.20.3 20 GOLDEN WILD 7’S / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΡΩΜΩΝ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στον πίνακα πληρωμών εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πληρωμής 

με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα. 

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.  

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Οι αποδόσεις των συμβόλων με βάση το ποντάρισμα είναι διαθέσιμες στις οθόνες του παι-

γνιομηχανήματος. 
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1.20.4 20 GOLDEN WILD 7’S / ΣΥΜΒΟΛΑ
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  20 GOLDEN WILD 7’S HD/CREDIT PLAY OFF(Version 1.132.2.2/ HGC-000116-TM)

Στη νέα έκδοση του παιχνιδιού HD είναι διαθέσιμη  η λειτουργία Credit Play off.

Credit Play Off 

‘Όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να παίξετε στο τρέχον στοίχημα, η λειτουργία 

Credit Paly off μπορεί να είναι διαθέσιμη. 

Αλλάζοντας το στοίχημα η προσθέτοντας ποσά στο μηχάνημα απενεργοποιείται η 

λειτουργία Credit Play off. 

Επιλέξτε ή παίξτε Credit Play off για να ξεκινήσετε την λειτουργία και να στοιχηματίσετε το 

υπόλοιπο ποσό για μια ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Η πράσινη περιοχή στην περιστροφή αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να κερδίσετε ένα επι-

πλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Αν ο δείκτης σταματήσει στην κόκκινη περιοχή της περιστροφής, χάνετε το υπόλοιπο των 

χρημάτων.  

Αν ο δείκτης σταματήσει στην πράσινη περιοχή της περιστροφής, παίζετε ένα επιπλέον παι-

χνίδι στο τρέχον στοίχημα.    
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1.21.1 STACK ATTACK / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.116.1.13 / HGCVLTG-00831-00)

Το “Stack Attack” είναι ένα παιχνίδι με 10 γραμμές και 5 κυλίνδρους. Τα σύμβολα μιας νι-

κηφόρας γραμμής πρέπει να εμφανίζονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους, και να ξεκινούν 

από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή 

πονταρίσματος, 
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1.21.2 STACK ATTACK / ΚΑΝΟΝΕΣ

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο      είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το 
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1.21.2 STACK ATTACK / ΚΑΝΟΝΕΣ

Λειτουργίες  Stack Attack 

‘Όταν το σύμβολο                 εμφανίζετε πάνω από όλες τις θέσεις συμβόλων σε έναν κύλινδρο ε-

νεργοποιείτε η λειτουργία Stack Attack στο επόμενο παιχνίδι που θα παιχθεί με την ίδια επι-

λογή στοιχήματος. 

Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Stack Attack όλοι οι κύλινδροι που εμφανίζονται με το  

στο τρέχον παιχνίδι εμφανίζονται με τα ίδια σύμβολα όπως ο κύλινδρος 1. 
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1.21.2 STACK ATTACK / ΚΑΝΟΝΕΣ

Τρόπος Λειτουργίας Stack Attack 

Μετά το spin των κυλίνδρων οποιουδήποτε παιχνιδιού, αν το        εμφανιστεί πάνω από όλες 

τις θέσεις συμβόλων σε 1 ή περισσότερους κυλίνδρους τότε ενεργοποιεί την λειτουργία 

Stack Attack.  

To      δεν θα εξαφανίζεται πάνω από τον κύλινδρο 1.  

Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία stack Attack, κατά το επόμενο παιχνίδι με την ίδια επιλογή στοιχή-

ματος όλοι οι κύλινδροι που εμφανίστηκαν με το             στο προηγούμενο παιχνίδι εμφανίζονται με 

τα ίδια σύμβολα όπως ο κύλινδρος 1. 
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1.21.3 STACK ATTACK / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στον πίνακα πληρωμών εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πληρωμής 

με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα. 

Το παιχνίδι παίζεται σε 50 γραμμές.  

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Οι αποδόσεις των συμβόλων με βάση το ποντάρισμα είναι διαθέσιμες στις οθόνες του παι-

γνιομηχανήματος. 
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1.21.4 STACK ATTACK / ΣΥΜΒΟΛΑ
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 1.22.1RISING SPINS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.116.1.24/HGC-000013-TM)

Το “Rising Spins” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής το οποίο 

πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά.  Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά 

γραμμή πληρωμής.  
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1.22.2 RISING SPINS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 10 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθόνες 

του παιγνιομηχανήματος.  

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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1.22.3 RISING SPINS / ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Διάσπαρτο Σύμβολο 

3 ή περισσότερα       σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους ενεργοποιούν τα Δωρεάν Παιχνί-

δια Rising Spins. 

Κατά τη διάρκεια Δωρεάν Παιχνιδιών μόνο ένα σύμβολο τη φορά είναι ορατό στους κυλίνδρους. 

Ορισμένα σύμβολα  δεν είναι διαθέσιμα σε κάθε επίπεδο. Το αρχικό επίπεδο εξαρτάται από τον 

αριθμό των            που εμφανίζονται στο παιχνίδι που ενεργοποιήθηκε. 

Τα διάσπαρτα σύμβολα αποδίδουν σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους. 

Αν επιτευχθεί μια νίκη γραμμής με το σύμβολο   το επόμενο επίπεδο ξεκινάει με το ενδε-

δειγμένο αρχικό σύμβολο. 

Κάθε φορά που υπάρχει μια νίκη  γραμμής κατά τη διάρκεια του μέγιστου επιπέδου , ο αριθμός  

των spin επανέρχονται σε 3. 
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 1.22.3 RISING SPINS / ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Κερδίζοντας 3 περιστροφές το αρχικό spin ξεκινά με το πρώτο σύμβολο που αντιστοιχεί στο 

πρώτο επίπεδο.  

Κάθε φορά που υπάρχει μια νίκη κατά τη διάρκεια των Δωρεάν Παιχνιδιών, ο αριθμός των spin 

που απομένουν  επανέρχονται σε 3 και το τρέχον σύμβολο στους κυλίνδρους αναβαθμίζεται 

στο επόμενο διαθέσιμο σύμβολο για το υπάρχον επίπεδο στο επόμενο spin.  

Τα διαθέσιμα σύμβολα φαίνονται  στον παρακάτω πίνακα σε σειρά από τα αριστερά προς τα 

δεξιά.  

Τα δωρεάν παιχνίδια τελειώνουν όταν  έχουν απομείνει  0 Δωρεάν Παιχνίδια ή όταν έχουν παι-

χτεί 300 Δωρεάν Παιχνίδια. 

Διαφορετικοί κύλινδροι  χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των Δωρεάν Παιχνιδιών. 

Διαφορετικοί κύλινδροι χρησιμοποιούνται για κάθε επίπεδο. 

Οι κύλινδροι καθορίζονται στην  αρχή κάθε spin  και εξαρτώνται από το τρέχον σύμβολο στους 

κυλίνδρους. 
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1.22.4 RISING SPINS / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.23.1TIKI THUNDER Cash Eruption /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.116.1.31/HGC-001697-TM)

Το “Tiki Thunder Cash Eruption” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρω-

μής το οποίο πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. Οι συνδυασμοί που κερδίζουν πρέπει 

να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά.   

Μόνο η μεγαλύτερη νίκη πληρώνεται ανά κερδοφόρο συνδυασμό. 

           TIKI THUNDER Cash Eruption HD /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.132.3.1/HGC-000111-TM)
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1.23.2 TIKI THUNDER Cash Eruption / ΚΑΝΟΝΕΣ

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού, αν οποιοδήποτε μέρος του              εμφανιστεί σε 

οποιοδήποτε θέση σε έναν κύλινδρο, αυτός ο κύλινδρος μετακινείται πάνω ή κάτω 1 ή 2 θέ-

σεις για να γεμίσει με το σύμβολο  

Οι νίκες υπολογίζονται όταν όλες οι μετακινήσεις τελειώσουν. Οι κύλινδροι μετακινούνται μόνο 

όταν είναι δυνατός ένας νικηφόρος συνδυασμός. 
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1.23.3TIKI THUNDER Cash Eruption/ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στον πίνακα πληρωμών εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πληρωμής 

με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα. 

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.  

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Οι αποδόσεις των συμβόλων με βάση το ποντάρισμα είναι διαθέσιμες στις οθόνες του παι-

γνιομηχανήματος. 
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1.23.4TIKI THUNDER Cash Eruption /  ΜΠΟΝΟΥΣ Cash Spins

6 ή περισσότερα σύμβολα             ενεργοποιούν την λειτουργία Cash! 

Όλα τα σύμβολα        κλειδώνουν για το υπόλοιπο της λειτουργίας και 3 Respin απονέ-

μονται. 

Αν 15                 εμφανιστούν στους κυλίνδρους στο παιχνίδι ενεργοποίησης, δεν απονέμονται 

Respins. Κάθε θέση συμβόλου που είναι κλειδωμένη είναι ένας ξεχωριστός κύλινδρος κατά 

τη διάρκεια των Respins. 

Μόνο τα σύμβολα      είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Cash. 

Στην αρχή της λειτουργίας τα διπλανά σύμβολα   μπορούν να ενωθούν για να σχημα-

τίσουν μεγαλύτερα σύμβολα      
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1.23.4 TIKI THUNDER Cash Eruption /  ΜΠΟΝΟΥΣ Cash Spins

Αν το        εμφανιστεί σε έναν η περισσότερους κυλίνδρους που δεν είναι κλειδωμένοι μετά 

από ένα Respin, ο αριθμός των spin που απομένουν επανέρχονται σε 3. 

Διπλανά σύμβολα     μπορούν να συνδυαστούν για να σχηματίσουν αντίστοιχα μεγαλύτερα 

σύμβολα                   και όλοι οι κύλινδροι να περιέχουν ένα μέρος από το κλειδωμένο για το 

υπόλοιπο της λειτουργίας. 

Αν όλοι οι κύλινδροι γεμίσουν με        κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, οποιαδήποτε ενα-

πομείναντα Respin δεν παίζονται. 

Αφού παιχτούν όλα τα κερδισμένα Respin, ή αφού όλοι οι κύλινδροι γεμίσουν με το 

σύμβολο              οι νίκες υπολογίζονται.  
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1.23.4 TIKI THUNDER Cash Eruption /  ΜΠΟΝΟΥΣ Cash Spins

Τα              και         απονέμουν τις αξίες 2,00€, 6,00€ και 10,00€ αντίστοιχα. 

Οι αξίες που εμφανίζονται εδώ και στην οθόνη του παιχνιδιού έχουν προϋπολογίσει από το 

τρέχον συνολικό στοίχημα. 

Όλα τα σύμβολα              που καταλαμβάνουν τουλάχιστον 2 θέσεις συμβόλων σε ύψος και 2 θέ-

σεις συμβόλων σε πλάτος, μετατρέπονται σε έναν κύλινδρο. Επιλέξτε το κουμπί παίξτε στο πά-

νελ με τα κουμπιά για να περιστρέψετε τον κάθε κύλινδρο. Αφού κάθε κύλινδρος σταματήσει 

την περιστροφή, κερδίζετε την αξία του βραβείου Τζακποτ  που επιδεικνύεται.  

Τα διαθέσιμα βραβεία για τους σχηματισμούς του  φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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1.23.5 TIKI THUNDER Cash Eruption /  ΣΥΜΒΟΛΑ
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  TIKI THUNDER Cash Eruption HD/CREDIT PLAY OFF(Version 1.132.3.1/HGC-000111-TM)

 Στη νέα έκδοση του παιχνιδιού HD είναι διαθέσιμη  η λειτουργία Credit Play off.

Credit Play Off 

‘Όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να παίξετε στο τρέχον στοίχημα, η λειτουργία Credit 

Paly off μπορεί να είναι διαθέσιμη. 

Αλλάζοντας το στοίχημα η προσθέτοντας ποσά στο μηχάνημα απενεργοποιείται η λειτουργία 

Credit Play off. 

Επιλέξτε ή παίξτε Credit Play off για να ξεκινήσετε την λειτουργία και να στοιχηματίσετε το 

υπόλοιπο ποσό για μια ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Η πράσινη περιοχή στην περιστροφή αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να κερδίσετε ένα επι-

πλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Αν ο δείκτης σταματήσει στην κόκκινη περιοχή της περιστροφής, χάνετε το υπόλοιπο των 

χρημάτων.  

Αν ο δείκτης σταματήσει στην πράσινη περιοχή της περιστροφής, παίζετε ένα επιπλέον παι-

χνίδι στο τρέχον στοίχημα.    
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1.24.1 HOT BELLS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.116.1.89 / HGC-00115-ΤΜ)

 Το “Hot Bells” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής που πληρώνει 

μόνο από αριστερά προς τα δεξιά. Οι νικηφόροι συνδυασμοί πρέπει να είναι σε διαδοχι-

κούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά.  
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 1.24.2 HOT BELLS / ΚΑΝΟΝΕΣ

Το σύμβολο     εμφανίζεται σε όλους τους κυλίνδρους και υποκαθιστά όλα τα 

σύμβολα. 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 
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1.24.3 HOT BELLS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή πληρωμής που ποντάρετε. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000,00€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με 

τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει 

αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€. 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€. 

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€ 
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1.24.4 HOT BELLS / ΜΠΟΝΟΥΣ / HOT SPINS

Οποιαδήποτε νίκη με 4Χ το συνολικό στοίχημα ενεργοποιεί τη λειτουργία των “Hot Spins”. 

Η λειτουργία των “Hot Spins” έχει μεταφερόμενα Μπαλαντέρ και πολλαπλασιαστές. 

Τα “Hot spins” παίζονται σε 4 σετ κυλίνδρων.  

Ο μέγιστος αριθμός των “Hot Spins” είναι 100. Όταν ο αριθμός αυτός επιτευχθεί, όλα τα κέρδη 

απονέμονται και τα “Hot Spins” τελειώνουν. Το μέγιστο ποσό κέρδους κατά τη διάρκεια των 

“Hot Spins” είναι 5.000,00€. Αν αυτό το ποσό επιτευχθεί σε ένα Hot Spin τότε τα εναπομείνα-

ντα σετ κυλίνδρων δεν απονέμουν άλλες νίκες. Αν ο μετρητής κερδών πέσει κάτω από 4Χ του 

στοιχηματισμού του βασικού παιχνιδιού, όλα τα εναπομείναντα κέρδη μπαίνουν στο διαθέσι-

μο υπόλοιπο και τα “Hot Spins” τελειώνουν. Το βασικό παιχνίδι και τα “Hot spins” δεν έχουν 

την ίδια σύσταση συμβόλων.  
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1.24.4 HOT BELLS / ΜΠΟΝΟΥΣ / HOT SPINS

Το σύμβολο     μπορεί να εμφανιστεί το οποίο θα αποδώσει Χ2, Χ3, Χ4 ή 5Χ πολλαπλα-

σιαστές νίκης σε οποιοδήποτε σετ κυλίνδρων. 

Κατά τη διάρκεια των “Hot Spins” οποιοδήποτε σύμβολο    εμφανιστεί, θα δημιουργήσει 

αντίγραφα σε όλα τα επόμενα σετ κυλίνδρων. Τα κέρδη από το βασικό παιχνίδι μεταφέρονται 

στο διαθέσιμο υπόλοιπο των “Hot Spins” κατά την διάρκεια των “Hot Spins”, οι νίκες προστί-

θενται στο διαθέσιμο υπόλοιπο.  

Το ελάχιστο στοίχημα στα “Hot spins” είναι 4Χ το συνολικό στοίχημα του βασικού παιχνιδιού. 

Το μέγιστο στοίχημα είναι 36,00€ και εξαρτάται από το τρέχον ποσό στο διαθέσιμο υπόλοιπο. 
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1.24.5 HOT BELLS / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.25.1 40 GOLDEN WILD 7’S / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.116.1.13/ HGCVLTG-00832-00)

Το “40 Golden Wild 7’s” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής. Τα 

σύμβολα μιας νικηφόρας γραμμής πρέπει να εμφανίζονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους, 

και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Τα διάσπαρτα σύμβολα αποδίδουν σε 

οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους. Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά 

γραμμή πονταρίσματος. 

              40 GOLDEN WILD 7’S HD/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.132.1.24/ HGC-000115-TM)
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1.25.2 40 GOLDEN WILD 7’ S / ΚΑΝΟΝΕΣ

Σύμβολα Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο          είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από το  

και πολλαπλασιάζει όποιες νίκες το περιέχουν Χ2. Εμφανίζεται μόνο στον κύλινδρο 3. 

Το σύμβολο  είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα τα σύμβολα εκτός από 

Το σύμβολο        είναι διάσπαρτο και πληρώνει σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών. 
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1.25.3 40 GOLDEN WILD 7’S/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΡΩΜΩΝ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στον πίνακα πληρωμών εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πληρωμής 

με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα. 

Το παιχνίδι παίζεται σε 40 γραμμές.  

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Οι αποδόσεις των συμβόλων με βάση το ποντάρισμα είναι διαθέσιμες στις οθόνες του παι-

γνιομηχανήματος. 
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1.25.4 20 GOLDEN WILD 7’S / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 40 GOLDEN WILD 7’S HD/CREDIT PLAY OFF(Version 1.132.1.24/ HGC-000115-TM)

Στη νέα έκδοση του παιχνιδιού HD είναι διαθέσιμη  η λειτουργία Credit Play off.

Credit Play Off 

‘Όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να παίξετε στο τρέχον στοίχημα, η λειτουργία Credit 

Paly off μπορεί να είναι διαθέσιμη. 

Αλλάζοντας το στοίχημα η προσθέτοντας ποσά στο μηχάνημα απενεργοποιείται η λειτουργία 

Credit Play off. 

Επιλέξτε ή παίξτε Credit Play off για να ξεκινήσετε την λειτουργία και να στοιχηματίσετε το 

υπόλοιπο ποσό για μια ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Η πράσινη περιοχή στην περιστροφή αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να κερδίσετε ένα επι-

πλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Αν ο δείκτης σταματήσει στην κόκκινη περιοχή της περιστροφής, χάνετε το υπόλοιπο των 

χρημάτων.  

Αν ο δείκτης σταματήσει στην πράσινη περιοχή της περιστροφής, παίζετε ένα επιπλέον παι-

χνίδι στο τρέχον στοίχημα.    
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1.26.1 MOON STACKS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.116.1.28 / HGCVLTG-00810-00)

Το “Moon Stacks” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής το οποίο 

πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. Τα σύμβολα μιας νικηφόρας γραμμής πρέπει να εμ-

φανίζονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους.  Μόνο η μεγαλύτερη νίκη αποδίδεται για κάθε συν-

δυασμό συμβόλων.  
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1.26.2 MOON STACKS / ΚΑΝΟΝΕΣ

Μια πλήρης στήλη όμοιων συμβόλων ενεργοποιεί έναν πλήρη κύλινδρο Μπαλαντέρ στο ε-

πόμενο παιχνίδι με το ίδιο στοίχημα  

Μετά την περιστροφή των κυλίνδρων σε οποιοδήποτε παιχνίδι, οποιοδήποτε σύμβολο σε 

όλες τις θέσεις στον κύλινδρο μετατρέπει εκείνον τον κύλινδρο σε Μπαλαντέρ με χρέωση 

ίδιας αξίας στοιχήματος κατά τη διάρκεια του επόμενου παιχνιδιού. 

Οι θέσεις συμβόλων που είναι μέρος ενός κυλίνδρου Μπαλαντέρ, είναι Μπαλαντέρ και υ-

ποκαθιστούν όλα τα σύμβολα. Οι κύλινδροι Μπαλαντέρ αποθηκεύονται ξεχωριστά για κάθε 

αξία στοιχήματος. 
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1. 26.3 MOON STACKS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο. Αν φθάσετε το όριο, το

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€ 

Οι απόδοσεις των συμβόλων άλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες 

στις οθόνες του παιγνιομηχανήματος.
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1.26.4 MOON STACKS / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.27.1SHAMROCK STARS HD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.2.5/HGC-001722-TM

Το “Shamrock Stars” είναι ένα παιχνίδι με 20 γραμμές και 5 κυλίνδρους. Τα σύμβολα μιας 

νικηφόρας γραμμής πρέπει να εμφανίζονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους, και να ξεκινούν 

από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή 

πονταρίσματος. 
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1.27.2 SHAMROCK STARS HD / ΚΑΝΟΝΕΣ

Το                εμφανίζεται στον κύλινδρο 1 μόνο και ενεργοποιεί  το Rock Star Spin. 

Το       εμφανίζεται στους κυλίνδρους 2, 3, 4 και 5 μόνο. Σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκι-

νώντας με τον κύλινδρο 2 απονέμει αξίες 

Τα       και      εμφανίζονται στον κύλινδρο 5 μόνο. 
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1.27.3 SHAMROCK STARS HD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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1.27.4 SHAMROCK STARS HD / ROCK STAR SPIN

Το σύμβολο                                στον κύλινδρο 1 ενεργοποιεί το Star Spin. 

Αν οποιοδήποτε μέρος του      εμφανιστεί σε οποιαδήποτε θέση στον κύλινδρο 1, το σύμβολο 

μπορεί να μετακινηθεί πάνω η κάτω 1, 2 ή 3 θέσεις για να γεμίσει αυτόν τον κύλινδρο με       και να 

ενεργοποιήσει το Star Spin. 

Αν το Star Spin ξεκινήσει, κάθε     σε οποιαδήποτε θέση σε διαδοχικούς κυλίνδρους, ξεκινώ-

ντας από τον κύλινδρο 2, απονέμει μια αξία. 

Η αξία του    αναγράφεται πάντα σε μονάδες 
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1.27.4 SHAMROCK STARS HD / ROCK STAR SPIN

Μέχρι 5 Respin μπορούν να αποδοθούν κατά την διάρκεια του Rock Star Spin. 

Το                 εμφανίζεται στους κυλίνδρους 2, 3, 4 και 5 μόνο. 

Τα συνολικά κέρδη από την λειτουργία αποδίδονται και το Rock Star Spin τελειώνει. 
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1.27.4 SHAMROCK STARS HD / ROCK STAR SPIN

Οι αξίες μονάδων στα νομίσματα είναι ισάξιες με Ευρώ: 1 μονάδα= 1 Cent. 

Η ελάχιστη αρχική αξία     στο συνολικό ποντάρισμα 2,00€ είναι 100 μονάδες. 

Η μέγιστη αρχική αξία     στο συνολικό ποντάρισμα 2,00€ είναι 200000 μονάδες 

Αν το       εμφανιστεί στον κύλινδρο 5 και 1 ή περισσότερα    εμφανιστούν σε καθέναν α-

πό τους κυλίνδρους 2, 3 και 4, κάθε αξία μονάδας   ενισχύεται σε 25% έως 200%. 

Αν το      εμφανιστεί στον κύλινδρο 5 και 1 ή περισσότερα      εμφανιστούν στους κυλίν-

δρους 2, 3 και 4, ο κύλινδρος 1 κλειδώνει και οι κύλινδροι 2, 3, 4 και 5 περιστρέφονται μια 

φορά αυτόματα. 
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1.27.5 SHAMROCK STARS HD / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 SHAMROCK STARS HD/CREDIT PLAY OFF(Version1.132.2.5/HGC-001722-TM 

Στη νέα έκδοση του παιχνιδιού HD είναι διαθέσιμη  η λειτουργία Credit Play off.

Credit Play Off 

‘Όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να παίξετε στο τρέχον στοίχημα, η λειτουργία Credit 

Paly off μπορεί να είναι διαθέσιμη. 

Αλλάζοντας το στοίχημα η προσθέτοντας ποσά στο μηχάνημα απενεργοποιείται η λειτουργία 

Credit Play off. 

Επιλέξτε ή παίξτε Credit Play off για να ξεκινήσετε την λειτουργία και να στοιχηματίσετε το 

υπόλοιπο ποσό για μια ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Η πράσινη περιοχή στην περιστροφή αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να κερδίσετε ένα επι-

πλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Αν ο δείκτης σταματήσει στην κόκκινη περιοχή της περιστροφής, χάνετε το υπόλοιπο των 

χρημάτων.  

Αν ο δείκτης σταματήσει στην πράσινη περιοχή της περιστροφής, παίζετε ένα επιπλέον παι-

χνίδι στο τρέχον στοίχημα.    
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1.28.1 WU WU COINS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.3.2 / HGC-002918-TM)

Το “Wu Wu Coins” είναι ένα παιχνίδι με 9 γραμμές και 5 κυλίνδρους. Τα σύμβολα μιας νι-

κηφόρας γραμμής πρέπει να εμφανίζονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους, και να ξεκινούν 

από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή 

πονταρίσματος, 
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1.28.2 WU WU COINS / ΚΑΝΟΝΕΣ

Αν το σύμβολο                εμφανιστεί σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους μετά από περι-

στροφή του βασικού παιχνιδιού, όλα τα σύμβολα νομίσματος που εμφανίζονται στους κυ-

λίνδρους μεταμορφώνονται σε                για τους υπολογισμούς κερδών.  

Το σύμβολο     είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από 

  και 
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1.28.2 WU WU COINS / ΚΑΝΟΝΕΣ

Κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού, κάθε σύμβολο  στους κυλίνδρους εμφανίζε-

ται με μία αξία μονάδας. 

Οι αξίες μονάδας στα σύμβολα νομισμάτων είναι ισοδύναμες  με ευρώ: 1 μονάδα = 1 λεπτό. 

Η ελάχιστη αξία            σε 2,00€ συνολικό ποντάρισμα είναι 150 μονάδες. 

Η μέγιστη αξία   σε 2,00€ συνολικό ποντάρισμα είναι 10.000 μονάδες. 

Συλλέξτε οποιονδήποτε συνδυασμό από 6 ή περισσότερα  

Σύμβολα νομίσματος για να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό Δωρεάν Παιχνιδιών. 

Ένα ή περισσότερα σύμβολα νομίσματος που εμφανίζονται σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίν-

δρους, επαναφέρει τον μετρητή των εναπομεινάντων περιστροφών σε 3.  

Μετά από κάθε περιστροφή που παίζεται με την ίδια στοιχηματική αξία στο βασικό παιχνίδι, 

τα σύμβολα νομίσματος που εμφανίζονται σε μία η περισσότερες ξεκλείδωτες θέσεις συμβό-

λων επαναφέρουν τον μετρητή των εναπομεινάντων περιστροφών στο 3. Τα σύμβολα νομί-

σματος αφαιρούνται από τους κυλίνδρους όταν έχει παιχθεί η τελευταία περιστροφή ή το χα-

ρακτηριστικό των Δωρεάν παιχνιδιών έχει ολοκληρωθεί. ‘Όταν τα σύμβολα νομίσματος αφαι-

ρεθούν από τους κυλίνδρους, νομίσματα μπορεί να προστεθούν κάτω από τον Βούδα πάνω 

από τους κυλίνδρους. Ο αυξημένος αριθμός νομισμάτων κάτω από τον Βούδα, δεν επιφέρει 

κάποιο αποτέλεσμα. 
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1.28.2 WU WU COINS / ΚΑΝΟΝΕΣ

Επιλέξτε μια διαφορετική επιλογή στοιχηματισμού για να εμφανιστούν ο αριθμός των συμ-

βόλων νομίσματος που έχουν συλλεχθεί και ο αριθμός των εναπομεινάντων περιστροφών 

σε αυτήν τη επιλογή. Κάθε θέση συμβόλου είναι ένας διαφορετικός κύλινδρος. Διαφορετι-

κοί κύλινδροι χρησιμοποιούνται με βάση τον αριθμό των συμβόλων νομίσματος που έχουν 

συλλεχθεί. Συλλέγοντας σύμβολα νομίσματος αυξάνονται οι πιθανότητες για ενεργοποίηση 

του χαρακτηριστικού Δωρεάν περιστροφών αλλά μειώνονται οι πιθανότητες να τοποθετη-

θεί ένα νέο σύμβολο νομίσματος σε οποιαδήποτε θέση.      
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1.28.3 WU WU COINS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 9 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος 
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1.28.4 WU WU COINS / ΜΠΟΝΟΥΣ

Οποιοσδήποτε συνδυασμός 6 ή περισσότερων                                                                       συμβόλων νομίσματος 

σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους, ενεργοποιεί το χαρακτηριστικό των Δωρεάν περι-

στροφών. 

Κάθε        σύμβολο στους κυλίνδρους εμφανίζεται με μια αξία μονάδας. Οι αξίες μονάδας 

στα σύμβολα νομίσματος είναι ισοδύναμες με ευρώ: 1 μονάδα=1 λεπτό 

Η ελάχιστη αξία     σε 2,00€ συνολικό ποντάρισμα είναι 150 μονάδες. 

Η μέγιστη αξία     σε 2,00€ συνολικό ποντάρισμα είναι 10.000 μονάδες 

Τα σύμβολα νομίσματος που εμφανίζονται στο ενεργοποιημένο παιχνίδι κλειδώνουν κατά 

τη διάρκεια του χαρακτηριστικού Δωρεάν περιστροφών. Η θέση κάθε ξεκλείδωτου συμβό-

λου είναι ένας ξεχωριστός κύλινδρος κατά τη διάρκεια των περιστροφών. Μόνο τα σύμβο-

λα νομίσματος είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του χαρακτηριστικού. Αν εμφανιστούν 

λιγότερα από 15 σύμβολα νομίσματος στους κυλίνδρους στο παιχνίδι ενεργοποίησης, 3 

περιστροφές απονέμονται. Αν 15 σύμβολα εμφανιστούν στους κυλίνδρους στο παιχνίδι 

ενεργοποίησης, το Grand Τζακποτ απονέμεται και δεν απονέμονται έχτρα περιστροφές. 
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1.28.4 WU WU COINS / ΜΠΟΝΟΥΣ

Μετά από κάθε spin του χαρακτηριστικού, τα σύμβολα νομίσματος που εμφανίζονται σε έναν 

η περισσότερους ξεκλείδωτους κυλίνδρους επαναφέρουν τον αριθμό των περιστροφών που 

απομένουν σε 3. Όλα τα σύμβολα νομίσματος κλειδώνουν για το υπόλοιπο του χαρακτηριστι-

κού. Μετά την περιστροφή του κυλίνδρου της δεύτερης περιστροφής του χαρακτηριστικού, 3 

έως 6 επιπλέον σύμβολα νομίσματος μπορεί να τοποθετηθούν σε μέχρι 5 ήδη κλειδωμένες 

θέσεις συμβόλων. Σύμβολα νομίσματος θα τοποθετηθούν μόνο σε θέσεις συμβόλων που πε-

ριέχουν την αντίστοιχη μονάδα αξίας ή σύμβολο Τζάκποτ. Κάθε κλειδωμένη θέση συμβόλου 

μπορεί να περιέχει μέχρι 3 σύμβολα νομίσματος. Αν οποιοσδήποτε συνδυασμός 15 συμβό-

λων νομίσματος εμφανιστεί στους κυλίνδρους κατά τη διάρκεια του χαρακτηριστικού, το 

Grand Τζάκποτ απονέμεται. Οι περιστροφές του χαρακτηριστικού που απομένουν μετά από 

την απονομή του Grand Τζάκποτ δεν θα παιχθούν.  

Όταν απομένουν οι περιστροφές του χαρακτηριστικού ή το Grand Τζάκποτ έχει απονεμηθεί, 

τα κέρδη υπολογίζονται και απονέμεται το σύνολο των   αξιών μονάδας και των επάθλων 

από Τζάκποτ. 

Κατά τη διάρκεια του υπολογισμού των κερδών, οι αξίες μονάδας που εμφανίζονται με Χ2 ή 

Χ3 πολλαπλασιάζονται με 2Χ ή 3Χ, αντίστοιχα, και απονέμονται. 

Αν τα                 εμφανιστούν στους κυλίνδρους, το αντίστοιχο Τζάκποτ απονέμεται για 

κάθε εμφάνιση του ίδιου συμβόλου Τζάκποτ. 
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1.28.4 WU WU COINS / ΜΠΟΝΟΥΣ

Αν τα      εμφανιστούν με ένα Χ2 ή Χ3, το αντίστοιχο Τζάκποτ απονέμεται δύ-

ο ή τρεις φορές αντίστοιχα. 

Τα Major, Minor ή Mini έπαθλα Τζάκποτ που εμφανίζονται στην οθόνη του παιχνιδιού α-

ντιστοιχούν στο τρέχον συνολικό ποντάρισμα.  

Περισσότερα από ένα Τζάκποτ μπορούν να απονεμηθούν για κάθε χαρακτηριστικό. Μετά 

την απονομή των συνολικών κερδών του χαρακτηριστικού, το χαρακτηριστικό ολοκληρώ-

νεται. Διαφορετικοί κύλινδροι χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του χαρακτηριστικού 

Δωρεάν περιστροφών. Οι κύλινδροι καθορίζονται στην αρχή κάθε περιστροφής του χαρα-

κτηριστικού και εξαρτώνται από το τρέχον συνολικό ποντάρισμα και τον αριθμό των κλει-

δωμένων θέσεων συμβόλων.      
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1.28.5 WU WU COINS / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.28.6 WU WU COINS / CREDIT PLAY OFF

‘Όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να παίξετε στο τρέχον στοίχημα, η λειτουργία 

Credit Play off μπορεί να είναι διαθέσιμη. 

Αλλάζοντας το στοίχημα η προσθέτοντας ποσά στο μηχάνημα απενεργοποιείται η λειτουργία 

Credit Play off. 

Επιλέξτε ή παίξτε Credit Play off για να ξεκινήσετε την λειτουργία και να στοιχηματίσετε το 

υπόλοιπο ποσό για μια ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Η πράσινη περιοχή στην περιστροφή αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να κερδίσετε ένα επι-

πλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Αν ο δείκτης σταματήσει στην κόκκινη περιοχή της περιστροφής, χάνετε το υπόλοιπο των 

χρημάτων.  

Αν ο δείκτης σταματήσει στην πράσινη περιοχή της περιστροφής, παίζετε ένα επιπλέον παι-

χνίδι στο τρέχον στοίχημα.    
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1.29.1 HYPER HOT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.116.1.11/HGC-000012-TM)

Το “Hyper Hot ” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής . Τα σύμβο-

λα μιας νικηφόρας γραμμής πρέπει να εμφανίζονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους, και να 

ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται α-

νά γραμμή πονταρίσματος. 

HYPER HOT HD/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.2.2/HGC-000118-TM)
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1.29.2 HYPER HOT / ΚΑΝΟΝΕΣ

Το σύμβολο     είναι διάσπαρτο και πληρώνει σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών. 

Αναζητήστε τα σύμβολα Μπαλαντέρ         και                   για περισσότερες ευκαιρίες 

να κερδίσετε. 

Εάν σε μια γραμμή κέρδους εμφανιστεί το σύμβολο      υποκαθιστά και πολλαπλα-

σιάζει τη νίκη 

Το        είναι Μπαλαντέρ και αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός του 

Το σύμβολο     εμφανίζεται μόνο στον κύλινδρο 3. 

Το σύμβολο   είναι Μπαλαντέρ και αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός των 

και  

Το σύμβολο  εμφανίζεται στους κυλίνδρους 2, 3 και 4 μόνο. 
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1.29.3 HYPER HOT / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φθάσετε το 

όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€ 

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις 

οθόνες του παιγνιομηχανήματος. 
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1.29.4 HYPER HOT / ΣΥΜΒΟΛΑ
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Στη νέα έκδοση του παιχνιδιού είναι διαθέσιμη  η λειτουργία Credit Play off. 

‘Όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να παίξετε στο τρέχον στοίχημα, η λειτουργία Credit 

Paly off μπορεί να είναι διαθέσιμη. 

Αλλάζοντας το στοίχημα η προσθέτοντας ποσά στο μηχάνημα απενεργοποιείται η λειτουργία 

Credit Play off. 

Επιλέξτε ή παίξτε Credit Play off για να ξεκινήσετε την λειτουργία και να στοιχηματίσετε το 

υπόλοιπο ποσό για μια ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Η πράσινη περιοχή στην περιστροφή αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να κερδίσετε ένα επι-

πλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Αν ο δείκτης σταματήσει στην κόκκινη περιοχή της περιστροφής, χάνετε το υπόλοιπο των 

χρημάτων.  

Αν ο δείκτης σταματήσει στην πράσινη περιοχή της περιστροφής, παίζετε ένα επιπλέον παι-

χνίδι στο τρέχον στοίχημα.    

1.29.5 HYPER HOT / CREDIT PLAY OFF
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1.30.1 STAR RISE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.116.1.55/ HGC-002912-TM)

Το “Star Rise” είναι ένα 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. Τα σύμβολα μιας νικηφόρας 

γραμμής πρέπει να εμφανίζονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους, και να ξεκινούν από τον πρώτο 

κύλινδρο αριστερά. Τα διάσπαρτα σύμβολα αποδίδουν σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίν-

δρους. Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή πονταρίσματος. 
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1.30.2 STAR RISE / ΚΑΝΟΝΕΣ

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

 Το σύμβολο             είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από το 

Εάν ένα η περισσότερα       χρησιμοποιηθούν στα κέρδη μιας γραμμής , τα κέρδη θα δι-

πλασιαστούν εκτός από τις  πληρωμές από τα 
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1.30.3 STAR RISE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 50 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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1.30.4 STAR RISE / ΜΠΟΝΟΥΣ

3 ή περισσότερα       σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους ξεκινούν τα δωρεάν παιχνίδια. 

Επιλέξτε ένα εικονίδιο. Το επιλεγμένο εικονίδιο απονέμει έναν αριθμό Δωρεάν παιχνιδιών ο οποί-

ος αντιστοιχεί στον αριθμό των συμβόλων εκκίνησης.  
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1.30.4 STAR RISE / ΜΠΟΝΟΥΣ

Μερικοί αριθμοί Δωρεάν παιχνιδιών μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι για κάθε συνεδρία δωρε-

άν παιχνιδιών. Πατήστε έναρξη για να ξεκινήσετε τα δωρεάν παιχνίδια. Τα δωρεάν παιχνίδια 

παίζονται στις ίδιες γραμμές και το ίδιο ποντάρισμα με το παιχνίδι που ξεκίνησε τα δωρεάν 

παιχνίδια.  

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν παιχνιδιών, 3 ή περισσότερα     σε οποιαδήποτε θέση στους 

κυλίνδρους απονέμουν έξτρα δωρεάν παιχνίδια. Ο αριθμός των έξτρα δωρεάν παιχνιδιών ι-

σούται με τον αριθμό των δωρεάν παιχνιδιών που απονεμήθηκαν αρχικά.   

Τα κέρδη από τα δωρεάν παιχνίδια πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασιαστή δωρεάν παι-

χνιδιών που εμφανίζεται πάνω από τους  κυλίνδρους, εκτός από 5  

Ο πολλαπλασιαστής  δωρεάν παιχνιδιών ξεκινάει από 1Χ και αυξάνεται κατά 1Χ σε κάθε δια-

δοχικό δωρεάν παιχνίδι. 

Τα δωρεάν παιχνίδια ολοκληρώνονται όταν 0 παιχνίδια απομένουν ή όταν 50 δωρεάν παιχνί-

δια ολοκληρωθούν. Διαφορετικοί κύλινδροι χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των δωρεάν 

παιχνιδιών. 
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1.30.5 STAR RISE / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.31.1 ANCIENT GOLD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.116.1.50 / HGC-006190-TM)

Το “Ancient Gold” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 256 τρόπους πληρωμής. Τα κέρ-

δη από τους πολλαπλούς τρόπους πληρωμής περιέχουν ένα σύμβολο από κάθε διαδοχι-

κό κύλινδρο, ξεκινώντας από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Το ίδιο σύμβολο, ή η αντικα-

τάστασή του, σε διαφορετική θέση στον ίδιο κύλινδρο πληρώνει το κέρδος του πολλα-

πλού τρόπου πληρωμής ξανά. Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος απονέμεται για κάθε συνδυα-

σμό συμβόλων πολλαπλών τρόπων. 

395



1.31.2 ANCIENT GOLD/ ΚΑΝΟΝΕΣ

Cash Spin 

Κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού και των Δωρεάν παιχνιδιών, όταν το    εμφανι-

σθεί σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους 1 και 2, η λειτουργία Cash Spin ενεργοποιείται. 

Εάν η λειτουργία Cash Spin ενεργοποιηθεί με 3 ή 4   ένας πολλαπλασιαστής 2Χ ή 4Χ απο-

νέμεται, αντίστοιχα. 

Εάν η λειτουργία ενεργοποιηθεί, 1 ή περισσότερα       που εμφανίζονται σε διαδοχικούς κυ-

λίνδρους, ξεκινώντας από τον κύλινδρο 3, απονέμουν μια αξία. 

Εάν ένας πολλαπλασιαστής απονεμηθεί, όλα τα κέρδη πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασια-

στή που απονεμήθηκε. 

Η αξία στο               εμφανίζεται πάντα σε μονάδες  

Οι αξίες μονάδας στο είναι ισοδύναμες με ευρώ: 1 μονάδα = 1 λεπτό 

Η ελάχιστη αξία του     σε συνολικό στοίχημα 2,00€ είναι 100 μονάδες 

Η μέγιστη αξία του σε συνολικό στοίχημα 2,00€ είναι 20.000 μονάδες 
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1.31.3 ANCIENT GOLD/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται με 256 Τρόπους  πληρωμής.  

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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1.31.4 ANCIENT GOLD/ ΜΠΟΝΟΥΣ

3 ή περισσότερα       σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους, ενεργοποιούν τα Δωρεάν παι-

χνίδια και πληρώνουν με βάση τον πίνακα πληρωμών. 

Κατά τη διάρκεια των δωρεάν παιχνιδιών, 3 ή περισσότερα      σε οποιαδήποτε θέση στους 

κυλίνδρους, απονέμουν επιπλέον Δωρεάν παιχνίδια και πληρώνουν με βάση τον πίνακα πλη-

ρωμών. 

Τα Δωρεάν παιχνίδια τελειώνουν όταν 0 Δωρεάν παιχνίδια απομένουν ή όταν παιχτούν 100 

Δωρεάν παιχνίδια. Διαφορετικοί κύλινδροι χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των Δωρεάν 

παιχνιδιών. Οι κύλινδροι καθορίζονται στην αρχή κάθε Δωρεάν παιχνιδιού. 
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1.31.5 ANCIENT GOLD/ ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.32.1 BRILLIANT COINS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.116.1.29 / HGC-006189-TM)

Το “Brilliant Coins” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. Τα σύμ-

βολα μιας νικηφόρας γραμμής πρέπει να εμφανίζονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους, και 

να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται 

ανά γραμμή πονταρίσματος, 
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1.32.2 BRILLIANT COINS / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο                   εμφανίζεται μόνο στον κύλινδρο 5. Το σύμβολο           εμφανίζεται μόνο κατά τη 

διάρκεια των Hot Spins και μόνο στον κύλινδρο 5 του 4ου σετ κυλίνδρων. 

Κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού, το σύμβολο στον κύλινδρο 5 απονέμει την αξία σε όλα 

τα σύμβολα στους κυλίνδρους 1 έως 4. Οποιαδήποτε νίκη με 4Χ ή μεγαλύτερο το στοίχημα απο-

νέμει 

Κατά τη διάρκεια των τα σύμβολα        αντιγράφονται σε διαδοχικά σετ κυλίνδρων. 

Κατά τη διάρκεια των         το σύμβολο        στον κύλινδρο 5 του 4ου σετ κυλίνδρων απο-

νέμει την αξία σε όλα τα σύμβολα          σε όλα τα σετ κυλίνδρων. 

Κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού, εάν ένα ή περισσότερα σύμβολα       εμφανισθούν σε 

οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους 1, 2, 3 και 4 και το        εμφανισθεί σε οποιαδήποτε θέση 

στον κύλινδρο 5, όλες οι αξίες μονάδας που εμφανίζονται στα σύμβολα          απονέμονται. 

Η αξία στο      εμφανίζεται πάντα σε μονάδες. 

Οι αξίες μονάδας στο        είναι ισοδύναμες με Ευρώ: 1 Μονάδα = 1 Λεπτό. 

Η ελάχιστη αξία του         σε συνολικό στοίχημα 2,00€ είναι 100 μονάδες. 

Η μέγιστη αξία του σε συνολικό στοίχημα 2,00€ είναι 10000 μονάδες. 
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1.32.3 BRILLIANT COINS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 10 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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1.32.4 BRILLIANT COINS / ΜΠΟΝΟΥΣ HOT

Οποιαδήποτε νίκη με 4Χ ή μεγαλύτερο στοίχημα απονέμει Hot Spins. Τα κέρδη από το βασικό 

παιχνίδι μεταφέρονται στο διαθέσιμο υπόλοιπο των Hot Spins. Κατά τη διάρκεια των Hot Spins, 

τα κέρδη προστίθενται στο διαθέσιμο υπόλοιπο των Hot spins. Τα Hot Spins παίζονται σε 4 σετ 

κυλίνδρων στις ίδιες γραμμές με το βασικό παιχνίδι. Τα κέρδη γραμμής υπολογίζονται ανε-

ξάρτητα σε κάθε σετ κυλίνδρων. Κατά τη διάρκεια κάθε Spins, εάν το      εμφανισθεί σε οποια-

δήποτε θέση στους κυλίνδρους ενός σετ κυλίνδρων, η ίδια θέση συμβόλου μετατρέπεται σε 

σε όλα τα ακόλουθα σετ κυλίνδρων. 

Εάν ένα ή περισσότερα σύμβολα     εμφανισθούν σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους 1, 2, 

3 και 4 και το        εμφανισθεί σε οποιαδήποτε θέση στον κύλινδρο 5 στο ίδιο σετ κυλίνδρων, α-

πονέμονται όλες οι αξίες μονάδας που εμφανίζονται στα σύμβολα    σε αυτό το σετ κυλίνδρων. 

Εάν το       εμφανισθεί σε οποιαδήποτε θέση στον κύλινδρο 5 στο 4ο σετ κυλίνδρων, απονέμονται 

όλες οι αξίες μονάδας που εμφανίζονται στα σύμβολα       σε όλα τα σετ κυλίνδρων. 

Η αξία στο       εμφανίζεται πάντα σε μονάδες. 

Οι αξίες μονάδας στο      είναι ισοδύναμες με ευρώ: 1 μονάδα = 1 λεπτό. 

403



1.32.4 BRILLIANT COINS / ΜΠΟΝΟΥΣ HOT

Η ελάχιστη αξία του       σε συνολικό στοίχημα 2,00€ είναι 100 μονάδες. 

Η μέγιστη αξία του      σε συνολικό στοίχημα 2,00€ είναι 10000 μονάδες. 

Το ελάχιστο στοίχημα σε Hot Spins είναι 4Χ του συνολικού στοιχήματος από το βασικό παιχνίδι. 

Το μέγιστο στοίχημα σε Hot spins είναι έως 40,00€, και εξαρτάται από το τρέχον διαθέσιμο υ-

πόλοιπο των Hot Spins.  

Ο μέγιστος αριθμός Hot spins είναι 100. Όταν ο αριθμός αυτός επιτευχθεί, όλα τα κέρδη απο-

νέμονται και τα Hot Spins τελειώνουν.  

Το μέγιστο κέρδος κατά τη διάρκεια των Hot Spins είναι 10.000,00€. 

Εάν αυτή η αξία επιτευχθεί κατά τη διάρκεια ενός Hot Spins, δεν απονέμονται περαιτέρω κέρ-

δη. Εάν το διαθέσιμο υπόλοιπο των Hot Spins πέσει κάτω από 4Χ του στοιχήματος του βασικού 

παιχνιδιού, τα κέρδη που απομένουν και τα Hot Spins τελειώνουν. 
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1.32.5 BRILLIANT COINS / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.33.1 APOLLO’S WEALTH / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.116.1.43 / HGC-005928-TM)

Το “Apollo’s Wealth” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. Τα 

σύμβολα μιας νικηφόρας γραμμής πρέπει να εμφανίζονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους, 

και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώ-

νεται ανά γραμμή πονταρίσματος, 
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1.33.2 APOLLO’S WEALTH / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Κατά την διάρκεια του βασικού παιχνιδιού, εάν κάποιο μέρος του        εμφανισθεί σε οποια-

δήποτε θέση σε έναν κύλινδρο, αυτός ο κύλινδρος μετακινείται πάνω ή κάτω, 2ή 2 θέσεις 

ώστε να γεμίσει αυτόν τον κύλινδρο με 

Τα κέρδη υπολογίζονται όταν όλες οι μετακινήσεις ολοκληρωθούν. 
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1.33.3 APOLLO’S WEALTH / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 
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1.33.4 APOLLO’S WEALTH / ΜΠΟΝΟΥΣ 

5 ή περισσότερα            σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους απονέμουν τη λειτουργία 

Cash με 3 περιστροφές της λειτουργίας! 

Τα σύμβολα νομίσματος             από το παιχνίδι που απονεμήθηκε, εμφανίζονται με αξίες 

μονάδας από 100 έως 400. Οι αξίες μονάδας που εμφανίζονται εδώ και στην οθόνη της 

λειτουργίας έχουν πολλαπλασιαστεί από πριν με το τρέχον συνολικό στοίχημα. 

Κατά την εκκίνηση της λειτουργίας, εάν τα σύμβολα εμφανιστούν σε διαδοχικές θέσεις 

συμβόλων που είναι τουλάχιστον 2 θέσεις σε πλάτος και 2 σε ύψος, οι αξίες μονάδας α-

πό αυτά τα σύμβολα νομίσματος προστίθενται στον μετρητή κερδών στην επάνω οθόνη 

και αυτές οι θέσεις συμβόλων συνδυάζονται για να σχηματίσουν ένα νέο κύλινδρο. 

Τα σύμβολα από το παιχνίδι που απονεμήθηκε που δεν συνδυάζονται για να σχηματί-

σουν ένα νέο κύλινδρο κλειδώνουν για το υπόλοιπο της λειτουργίας εκτός εάν συνδυα-

στούν για να σχηματίσουν ένα νέο κύλινδρο μετά από μια περιστροφή της λειτουργίας. 
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1.33.4 APOLLO’S WEALTH / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Μόνο τα σύμβολα νομίσματος          είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Cash. 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, τα σύμβολα νομίσματος     εμφανίζονται με μια αξία μο-

νάδας ή μια εικόνα Jackpot 

Εάν ένα σύμβολο      εμφανιστεί σε έναν ή περισσότερους ξεκλείδωτους κυλίνδρους μετά από 

μια περιστροφή της λειτουργίας, ο αριθμός των περιστροφών της λειτουργίας που απομένουν 

επαναφέρεται στις 3. Μετά από κάθε περιστροφή της λειτουργίας, τα γειτονικά σύμβολα νομί-

σματος     μπορούν να συνδυαστούν για να σχηματίσουν έναν κύλινδρο διαφορετικού μεγέ-

θους. 

Εάν ένας κύλινδρος διαφορετικού μεγέθους σχηματιστεί μετά από μια περιστροφή της λειτουρ-

γίας, οι αξίες μονάδας ή τα Jackpot από αυτά τα σύμβολα νομίσματος προστίθενται στον με-

τρητή κερδών στην επάνω οθόνη. Οποιαδήποτε σύμβολα νομίσματος  που δεν συνδυαστούν 

για να σχηματίσουν έναν νέο κύλινδρο κλειδώνουν για το υπόλοιπο της λειτουργίας εκτός εάν 

συνδυαστούν για να σχηματίσουν έναν νέο κύλινδρο μετά από μια περιστροφή της λειτουργί-

ας. 
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1.33.4 APOLLO’S WEALTH / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Εάν το             εμφανιστεί στον 5Χ3 κύλινδρο μετά από μια περιστροφή λειτουργίας, οι περι-

στροφές της λειτουργίας που απομένουν δεν παίζονται. Τα διαθέσιμα κέρδη για τα σύμβολα 

νομίσματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εξαρτώνται από το μέγεθος του κυλίνδρου. 

Οι μονάδες και οι αξίες του Jackpot που εμφανίζονται εδώ και στην οθόνη της λειτουργίας 

έχουν πολλαπλασιαστεί από πρίν με το τρέχον συνολικό στοίχημα. Τα σύμβολα νομίσματος εί-

ναι ισοδύναμα με Ευρώ:1 Μονάδα=1 λεπτό.  

Η πιθανότητα των          αποδόσεων αλλάζει με βάση το ύψος του στοιχήματος. Όταν οι περιστρο-

φές της λειτουργίας έχουν παιχθεί ή όταν το              εμφανισθεί στον 5Χ3 κύλινδρο μετά από μια πε-

ριστροφή της λειτουργίας, κάθε αξία μονάδας ή απονομή Jackpot που εμφανίζεται με ένα σύμ-

βολο        προστίθεται στον μετρητή κερδών στην επάνω οθόνη, το σύνολο των κερδών της λει-

τουργίας απονέμεται, και η λειτουργία Cash τερματίζεται. Οι κύλινδροι καθορίζονται στην αρχή 

κάθε περιστροφής της λειτουργίας και εξαρτώνται από το τρέχον συνολικό στοίχημα, το μέγεθος 

κυλίνδρου και τον αριθμό των περιστροφών της λειτουργίας που απομένουν.   
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1.33.5 APOLLO’S WEALTH / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.34.1 SOLAR DISC / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.2.3 / HGC-006162-TM)

Το “Soral Disc” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 17 ή 26 γραμμές πληρωμής ανάλο-

γα με το στοίχημα. Τα σύμβολα μιας νικηφόρας γραμμής πρέπει να εμφανίζονται σε δια-

δοχικούς κυλίνδρους, και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Μόνο το μεγα-

λύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή πονταρίσματος. 
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1.34.2 SOLAR DISC / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Λειτουργία Solar Disc Μπαλαντέρ 

Το                       είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το  

και το 

Μετά από την περιστροφή του κυλίνδρου σε οποιοδήποτε παιχνίδι, εάν εμφανισθεί το      

σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους, θα περιστραφεί ώστε να αποκαλυφθεί ένα από τα ακό-

λουθα σύμβολα: 

Κάθε θέση όπου αποκαλύφθηκε το σύμβολο, μετατρέπεται σε 

Το       μπορεί μόνο να αποκαλύψει σύμβολα τα οποία υπάρχουν στους κυλίνδρους και δεν 

έχουν αποκαλυφθεί ακόμα από το 

Τα κέρδη υπολογίζονται όταν ολοκληρωθούν όλες οι μετατροπές των συμβόλων. Εάν όλα τα δια-

θέσιμα σύμβολα έχουν ήδη μετατραπεί, επιπλέον               σύμβολα θα μετατραπούν σε  
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Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση 0,40€ το συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 17 ή 26 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 

1.34.3 SOLAR DISC / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 
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1.34.4 SOLAR DISC / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Το σύμβολο                  σε οποιαδήποτε θέση στον κύλινδρο 1 και το               σε οποιαδήποτε θέση σε ο-

ποιονδήποτε άλλο κύλινδρο, απονέμουν 10 Δωρεάν παιχνίδια. Κατά τη διάρκεια κάθε Δωρεάν 

παιχνιδιού ένα          είναι εγγυημένο ότι θα εμφανισθεί σε κάθε κύλινδρο στον οποίο ένα      

εμφανίσθηκε στο παιχνίδι κατά το οποίο ενεργοποιήθηκε το Δωρεάν παιχνίδι.  

Πατήστε εκκίνηση για να ξεκινήσετε το Μπόνους των Δωρεάν παιχνιδιών. Το μπόνους δεν μπο-

ρεί να ενεργοποιηθεί ξανά κατά τη διάρκεια των Δωρεάν παιχνιδιών. Τα δωρεάν παιχνίδια παί-

ζονται στις ίδιες γραμμές με τον πολλαπλασιαστή στοιχήματος με το παιχνίδι στο οποίο ενεργο-

ποιήθηκαν. Τα Δωρεάν παιχνίδια ολοκληρώνονται 0 Δωρεάν παιχνίδια απομένουν. Διαφορετικοί 

κύλινδροι χρησιμοποιούνται όταν ένα            είναι εγγυημένο ότι θα εμφανισθεί. Το                δεν εμφα-

νίζεται στους κυλίνδρους κατά τη διάρκεια των δωρεάν παιχνιδιών. 
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1.34.5 SOLAR DISC / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 SOLAR DISC / CREDIT PLAY OFF 

Στη νέα έκδοση του παιχνιδιού είναι διαθέσιμη  η λειτουργία Credit Play off. 

Credit Play Off 

‘Όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να παίξετε στο τρέχον στοίχημα, η λειτουργία Credit 

Paly off μπορεί να είναι διαθέσιμη. 

Αλλάζοντας το στοίχημα η προσθέτοντας ποσά στο μηχάνημα απενεργοποιείται η λειτουργία 

Credit Play off. 

Επιλέξτε ή παίξτε Credit Play off για να ξεκινήσετε την λειτουργία και να στοιχηματίσετε το 

υπόλοιπο ποσό για μια ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Η πράσινη περιοχή στην περιστροφή αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να κερδίσετε ένα επι-

πλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Αν ο δείκτης σταματήσει στην κόκκινη περιοχή της περιστροφής, χάνετε το υπόλοιπο των 

χρημάτων.  

Αν ο δείκτης σταματήσει στην πράσινη περιοχή της περιστροφής, παίζετε ένα επιπλέον παι-

χνίδι στο τρέχον στοίχημα.    
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1.35.1 REGAL RICHES / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.2.5 / HGC-007921-TM)

Το “Regal Riches” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. Τα σύμβολα 

μιας νικηφόρας γραμμής πρέπει να εμφανίζονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους, και να ξεκι-

νούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά 

γραμμή πονταρίσματος. 
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1.35.2 REGAL RICHES / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Κάθε επιλογή στοιχηματισμού έχει έναν αντίστοιχο μετρητή 

Λειτουργία Progressive Wilds Μετρητές 

Mega Μετρητής Δωρεάν Παιχνιδιών ,  Major Μετρητής Δωρεάν Παιχνιδιών,    Mi-

nor Μετρητής Δωρεάν Παιχνιδιών,     Μετρητής Βασικού Παιχνιδιού. 

Μετά από μια περιστροφή βασικού παιχνιδιού, κάθε     που εμφανίζεται σε οποιαδήποτε θέ-

ση στον κύλινδρο 5, αυξάνει τον Mega Μετρητή Δωρεάν παιχνιδιών αντίστοιχα με το συνολικό 

τρέχον στοίχημα κατά 1 Wild. Κάθε             μεταμορφώνεται μετά σε  

Αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία του Μπόνους Mega Δωρεάν Παιχνιδιών, ο μετρητής των Mega 

Δωρεάν παιχνιδιών που αντιστοιχεί στο συνολικό στοίχημα από το παιχνίδι που απονεμήθηκε, 

επαναφέρεται στα 50 Wilds. Το    εμφανίζεται μόνο στον κύλινδρο 5. 

Μετά από μια περιστροφή βασικού παιχνιδιού, κάθε   που εμφανίζεται σε οποιαδήποτε θέ-

ση στον κύλινδρο 5, αυξάνει τον μετρητή των Major Δωρεάν παιχνιδιών αντίστοιχα με το συνολι-

κό τρέχον στοίχημα κατά 1 Wild . Κάθε            μεταμορφώνεται μετά σε  

Αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία του Μπόνους Major Δωρεάν παιχνιδιών, ο μετρητής των Major 

Δωρεάν παιχνιδιών που αντιστοιχεί στο συνολικό στοίχημα από το παιχνίδι που απονεμήθηκε, 

επαναφέρεται στα 40 Wilds. Το             εμφανίζεται μόνο στον κύλινδρο 5. 
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1.35.2 REGAL RICHES / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Μετά από μια περιστροφή βασικού παιχνιδιού, κάθε  που εμφανίζεται σε οποιαδήποτε 

θέση στον κύλινδρο 5, αυξάνει τον μετρητή των Minor Δωρεάν παιχνιδιών αντίστοιχα με το 

συνολικό τρέχον στοίχημα κατά 1 wild. Κάθε             μεταμορφώνεται μέσα σε   

Αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία του Μπόνους Minor Δωρεάν παιχνιδιών, ο μετρητής των Minor 

Δωρεάν παιχνιδιών που αντιστοιχεί στο συνολικό στοίχημα από το παιχνίδι που απονεμήθηκε, 

επαναφέρεται στα 30 Wilds. Το  εμφανίζεται μόνο στον κύλινδρο 5. 

Μετά από μια περιστροφή βασικού παιχνιδιού, κάθε   που εμφανίζεται σε οποιαδήποτε 

θέση στους κυλίνδρους, αυξάνει τον μετρητή βασικού παιχνιδιού που αντίστοιχα στο συνολικό 

τρέχον στοίχημα κατά 1 wild. Κάθε             μεταμορφώνεται μέσα σε   

Αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία των εγγυημένων wilds του βασικού παιχνιδιού, ο μετρητής βα-

σικού παιχνιδιού που αντιστοιχεί στο συνολικό στοίχημα από το παιχνίδι που απονεμήθηκε, ε-

παναφέρεται στα 5 Wilds. Το μέγιστο όριο των 30 wilds μπορεί να εμφανισθεί στον μετρητή βα-

σικού παιχνιδιού. Η πιθανότητα να απονεμηθεί η λειτουργία εγγυημένων wilds αυξάνεται όσο 

αυξάνεται ο αριθμός των wilds στον μετρητή βασικού παιχνιδιού, έως και τα 15 wilds. Ο αριθμός 

των wilds που εμφανίζεται σε καθέναν από τους μετρητές             αποθηκεύεται ξεχωριστά σε κά-

θε επιλογή στοιχηματισμού και παραμένει στο μηχάνημα μετά από την εξαργύρωση. Επιλέξτε 

μια διαφορετική επιλογή στοιχηματισμού για να δείτε τον αριθμό των wilds που αποθηκευτή-

καν σε κάθε μετρητή              για αυτήν την επιλογή στοιχηματισμού. Οι φλόγες είναι δυνατόν να 

εμφανισθούν σε έναν μετρητή αλλά δεν υποδεικνύουν μια μεγαλύτερη πιθανότητα να απονε-

μηθούν δωρεάν παιχνίδια. 
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1.35.2 REGAL RICHES / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Λειτουργία Εγγυημένων Wilds 

Η λειτουργία εγγυημένων wilds είναι δυνατόν να απονεμηθεί κατά τη διάρκεια κάθε περιστροφής 

κυλίνδρων στο βασικό παιχνίδι που δεν απονεμήθηκαν                                     ή Δωρεάν περιστροφές. 

Εάν η λειτουργία εγγυημένων wilds απονεμηθεί, 5 ή περισσότερες θέσεις συμβόλων μεταμορφώ-

νονται σε  

Ο μετρητής βασικού παιχνιδιού μειώνεται κατά 1 wild, κάθε φορά που μία θέση συμβόλου με-

ταμορφώνεται. Εάν ο μετρητής βασικού παιχνιδιού φτάσει η ξεπεράσει τα 20 wilds, τα wilds 

θα απονεμηθούν στο επόμενο βασικό παιχνίδι που δεν απονέμει                           ή Δωρεάν 

παιχνίδια. Εάν ο μετρητής βασικού παιχνιδιού ξεπεράσει τα 20 wilds, τα έξτρα wilds προστίθε-

νται στον μετρητή βασικού παιχνιδιού όταν ο μετρητής επαναφέρεται στα 5 wilds.  
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1.35.3 REGAL RICHES / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,30€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 1,80€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 
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 Mega Δωρεάν Παιχνίδια 

1.35.4 REGAL RICHES / ΜΠΟΝΟΥΣ 

2          σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους 1, 2, 3, 4 και 1              σε οποιαδήποτε θέση στον κύ-

λινδρο 5, ή εάν ο μετρητής Mega Δωρεάν παιχνιδιών φτάσει τα 125 wilds ή περισσότερα, απονέ-

μουν το μπόνους των Mega Δωρεάν παιχνιδιών, με τον αριθμό των Wilds που εμφανίζονται στον 

μετρητή Mega Δωρεάν παιχνιδιών να αντιστοιχεί στο συνολικό στοίχημα από το παιχνίδι από το ο-

ποίο απονεμήθηκε. Κερδίζεται 10 δωρεάν παιχνίδια. Τα δωρεάν παιχνίδια ξεκινούν αυτόματα μετά 

από 2 λεπτά. Τα Δωρεάν παιχνίδια δεν είναι δυνατόν να απονεμηθούν ξανά κατά τη διάρκεια των 

δωρεάν παιχνιδιών. Τα δωρεάν παιχνίδια παίζονται στις ίδιες γραμμές και στο ίδιο συνολικό στοί-

χημα με το παιχνίδι από το οποίο απονεμήθηκαν. Κατά τη διάρκεια περιστροφής των κυλίνδρων 

κάθε Δωρεάν παιχνιδιού, 1 ή περισσότερες θέσεις συμβόλων είναι δυνατόν να μεταμορφωθούν σε 

wilds  

Ένας διαφορετικός αριθμός από θέσεις συμβόλων μπορεί να μεταμορφωθεί κατά τη διάρκεια κάθε 

Δωρεάν παιχνιδιού. 
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Ο μετρητής Mega Δωρεάν Παιχνιδιών μειώνεται κατά 1 wild, κάθε φορά που μια θέση συμβόλου 

μεταμορφώνεται. Ο συνολικός αριθμός wilds που εμφανίζονται στον μετρητή Mega δωρεάν παι-

χνιδιών που αντιστοιχούν στο συνολικό στοίχημα του παιχνιδιού από το οποίο απονεμήθηκαν, εί-

ναι εγγυημένο ότι θα απονεμηθεί κατά τη διάρκεια του Μπόνους αλλά δεν μπορεί να απονεμηθεί 

σε ένα μοναδικό Δωρεάν παιχνίδι.  

1.35.4 REGAL RICHES / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Το κέρδος πρότυπου βασίζεται σε 1,80€ συνολικό στοίχημα. Τα κέρδη γραμμής δεν πληρώνο-

νται επιπρόσθετα στο κέρδος πρότυπου. Τα κέρδη γραμμής υπολογίζονται αφότου οι κύλινδροι 

σταματήσουν να περιστρέφονται. Τα δωρεάν παιχνίδια τελειώνουν όταν έχουν απομείνει 0 Δω-

ρεάν παιχνίδια. 
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1.35.4 REGAL RICHES / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Major Δωρεάν παιχνίδια 

2          σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους 1, 2, 3, 4 και 1      σε οποιαδήποτε θέση στον κύ-

λινδρο 5, ή εάν ο μετρητής Major Δωρεάν παιχνιδιών φτάσει τα 125 wilds ή περισσότερα, απονέ-

μουν το μπόνους των Major Δωρεάν παιχνιδιών, με τον αριθμό των Wilds που εμφανίζονται στον 

μετρητή Major Δωρεάν παιχνιδιών να αντιστοιχεί στο συνολικό στοίχημα από το παιχνίδι από το 

οποίο απονεμήθηκε. Κερδίζεται 10 δωρεάν παιχνίδια. Τα δωρεάν παιχνίδια ξεκινούν αυτόματα με-

τά από 2 λεπτά. Τα Δωρεάν παιχνίδια δεν είναι δυνατόν να απονεμηθούν ξανά κατά τη διάρκεια 

των δωρεάν παιχνιδιών. Τα δωρεάν παιχνίδια παίζονται στις ίδιες γραμμές και στο ίδιο συνολικό 

στοίχημα με το παιχνίδι από το οποίο απονεμήθηκαν. Κατά τη διάρκεια περιστροφής των κυλίν-

δρων κάθε Δωρεάν παιχνιδιού, 1 ή περισσότερες θέσεις συμβόλων είναι δυνατόν να μεταμορφω-

θούν σε wilds  

Ένας διαφορετικός αριθμός από θέσεις συμβόλων μπορεί να μεταμορφωθεί κατά τη διάρκεια κάθε 

Δωρεάν παιχνιδιού. 
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1.35.4 REGAL RICHES / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Ο μετρητής Major Δωρεάν Παιχνιδιών μειώνεται κατά 1 wild, κάθε φορά που μια θέση συμβόλου 

μεταμορφώνεται. Ο συνολικός αριθμός wilds που εμφανίζονται στον μετρητή Major δωρεάν παι-

χνιδιών που αντιστοιχούν στο συνολικό στοίχημα του παιχνιδιού από το οποίο απονεμήθηκαν, εί-

ναι εγγυημένο ότι θα απονεμηθεί κατά τη διάρκεια του Μπόνους αλλά δεν μπορεί να απονεμηθεί 

σε ένα μοναδικό Δωρεάν παιχνίδι.  

Το κέρδος πρότυπου βασίζεται σε 1,80€ συνολικό στοίχημα. Τα κέρδη γραμμής δεν πληρώνο-

νται επιπρόσθετα στο κέρδος πρότυπου. Τα κέρδη γραμμής υπολογίζονται αφότου οι κύλινδροι 

σταματήσουν να περιστρέφονται. Τα δωρεάν παιχνίδια τελειώνουν όταν έχουν απομείνει 0 Δω-

ρεάν παιχνίδια. 
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1.35.4 REGAL RICHES / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Minor Δωρεάν παιχνίδια 

2          σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους 1, 2, 3, 4 και 1              σε οποιαδήποτε θέση στον 

κύλινδρο 5, ή εάν ο μετρητής Minor Δωρεάν παιχνιδιών φτάσει τα 75 wilds ή περισσότερα, απονέ-

μουν το μπόνους των Minor Δωρεάν παιχνιδιών, με τον αριθμό των Wilds που εμφανίζονται στον 

μετρητή Major Δωρεάν παιχνιδιών να αντιστοιχεί στο συνολικό στοίχημα από το παιχνίδι από το 

οποίο απονεμήθηκε. Κερδίζεται 10 δωρεάν παιχνίδια. Τα δωρεάν παιχνίδια ξεκινούν αυτόματα με-

τά από 2 λεπτά. Τα Δωρεάν παιχνίδια δεν είναι δυνατόν να απονεμηθούν ξανά κατά τη διάρκεια 

των δωρεάν παιχνιδιών. Τα δωρεάν παιχνίδια παίζονται στις ίδιες γραμμές και στο ίδιο συνολικό 

στοίχημα με το παιχνίδι από το οποίο απονεμήθηκαν. Κατά τη διάρκεια περιστροφής των κυλίν-

δρων κάθε Δωρεάν παιχνιδιού, 1 ή περισσότερες θέσεις συμβόλων είναι δυνατόν να μεταμορφω-

θούν σε wilds  

Ένας διαφορετικός αριθμός από θέσεις συμβόλων μπορεί να μεταμορφωθεί κατά τη διάρκεια κάθε 

Δωρεάν παιχνιδιού. 
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Ο μετρητής Major Δωρεάν Παιχνιδιών μειώνεται κατά 1 wild, κάθε φορά που μια θέση συμβόλου 

μεταμορφώνεται. Ο συνολικός αριθμός wilds που εμφανίζονται στον μετρητή Minor δωρεάν παι-

χνιδιών που αντιστοιχούν στο συνολικό στοίχημα του παιχνιδιού από το οποίο απονεμήθηκαν, εί-

ναι εγγυημένο ότι θα απονεμηθεί κατά τη διάρκεια του Μπόνους αλλά δεν μπορεί να απονεμηθεί 

σε ένα μοναδικό Δωρεάν παιχνίδι.  

1.35.4 REGAL RICHES / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Το κέρδος πρότυπου βασίζεται σε 1,80€ συνολικό στοίχημα. Τα κέρδη γραμμής δεν πληρώνο-

νται επιπρόσθετα στο κέρδος πρότυπου. Τα κέρδη γραμμής υπολογίζονται αφότου οι κύλινδροι 

σταματήσουν να περιστρέφονται. Τα δωρεάν παιχνίδια τελειώνουν όταν έχουν απομείνει 0 Δω-

ρεάν παιχνίδια. 
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1.35.5 REGAL RICHES / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.35.6 REGAL RICHES / CREDIT PLAY-OFF

Στη νέα έκδοση του παιχνιδιού είναι διαθέσιμη  η λειτουργία Credit Play off. 

Credit Play Off 

‘Όταν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να παίξετε στο τρέχον στοίχημα, η λειτουργία Credit 

Paly off μπορεί να είναι διαθέσιμη. 

Αλλάζοντας το στοίχημα η προσθέτοντας ποσά στο μηχάνημα απενεργοποιείται η λειτουργία 

Credit Play off. 

Επιλέξτε ή παίξτε Credit Play off για να ξεκινήσετε την λειτουργία και να στοιχηματίσετε το 

υπόλοιπο ποσό για μια ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Η πράσινη περιοχή στην περιστροφή αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να κερδίσετε ένα επι-

πλέον παιχνίδι στο τρέχον στοίχημα. 

Αν ο δείκτης σταματήσει στην κόκκινη περιοχή της περιστροφής, χάνετε το υπόλοιπο των 

χρημάτων.  

Αν ο δείκτης σταματήσει στην πράσινη περιοχή της περιστροφής, παίζετε ένα επιπλέον παι-

χνίδι στο τρέχον στοίχημα.    
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1.36.1 GREAT DRAGON / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.116.1.46 / HGC-006867-TM)

Το “Great Dragon” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. Τα σύμ-

βολα μιας νικηφόρας γραμμής πρέπει να εμφανίζονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους, και 

να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται 

ανά γραμμή πονταρίσματος, 
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1.36.2 GREAT DRAGON / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Τα Χαρακτηριστικά του Great Dragon 

Κάθε συνδυασμός 4 ή περισσότερων      και 1 ή περισσότερων   απονέμει 

τη λειτουργία Dragon Drop! 

Βρείτε το που απονέμει ένα      ή    κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Dragon 

Drop. 

Πολλαπλά Jackpots είναι διαθέσιμα στη λειτουργία Dragon Drop. 
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1.36.3 GREAT DRAGON / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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1.36.4 GREAT DRAGON / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Dragon Drop 

Οποιοσδήποτε συνδυασμός 4 ή περισσότερων                σε οποιαδήποτε θέση στους κυ-

λίνδρους 1, 2, 3,4 και 1 ή περισσότερων              σε οποιαδήποτε θέση στον κύλινδρο 5 απονέ-

μει τη λειτουργία Dragon Drop. 

Εάν το         εμφανισθεί στο παιχνίδι που απονεμήθηκε, ο Δράκος τοποθετεί το  

ή το        σε αυτό το σύμβολο. Μόνο ένα     μπορεί να εμφανισθεί για κάθε λειτουρ-

γία Dragon Drop. 

Εάν τα σύμβολα που απονεμήθηκαν στους κυλίνδρους 1, 2, 3, 4 είναι όλα           και το  

εμφανισθεί στον κύλινδρο 5 στο βασικό παιχνίδι που απονεμήθηκε, μόνο το         μπορεί να 

τοποθετηθεί στο  

Το           δεν μπορεί να εμφανισθεί στον κύλινδρο 5 εάν οποιοσδήποτε συνδυασμός από τα 

 εμφανισθεί σε όλες τις θέσεις στους κυλίνδρους 1, 2, 3 και 4. 

Εάν το           τοποθετηθεί στο       όλα τα   που εμφανίζονται στους κυλίνδρους α-

ναβαθμίζονται σε    και όλα τα      που εμφανίζονται στους κυλίνδρους αναβαθμίζονται 

σε  

Το       μεταμορφώνεται τότε σε        Τα  σύμβολα δεν μπορούν να αναβαθμιστούν. 
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1.36.4 GREAT DRAGON / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Εάν το                  τοποθετηθεί στο όλες οι θέσεις συμβόλων που περιέχουν τα      

κλειδώνουν και οι θέσεις συμβόλων που απομένουν στους κυλίνδρους 1, 2, 3 και 4 

επαναπεριστρέφονται μια φορά αυτόματα. Το    μεταμορφώνεται τότε σε 

Κάθε ξεκλείδωτη θέση συμβόλου στους κυλίνδρους 1, 2, 3 και 4 είναι ένας ξεχωριστός κύλινδρος 

κατά τη διάρκεια του Respin. Μόνο τα                         σύμβολα και              είναι διαθέσιμα κατά τη 

διάρκεια του Respin. 

Αφότου κάθε αναβάθμιση και Respin από το     έχει πραγματοποιηθεί, ο Δράκος τοποθετεί 

αξίες μονάδας ή εικόνες Jackpot σε όλα τα σύμβολα         και              που εμφανίζονται 

στους κυλίνδρους. 

Οι αξίες στα   και     εμφανίζονται πάντα σε μονάδες. 

Οι αξίες στα    και   είναι ισοδύναμες με Ευρώ: 1 μονάδα = 1 λεπτό. 

‘Όλες οι αξίες  μονάδας και τα βραβεία Jackpot προστίθενται στον μετρητή κερδών της λει-

τουργίας. Τα βραβεία Jackpot εξαρτώνται από το συνολικό τρέχον στοίχημα.  
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1.36.4 GREAT DRAGON / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Εάν περισσότερα από 1      εμφανισθούν στο παιχνίδι που απονεμήθηκε, μετά από τον 

υπολογισμό των κερδών  για το πρώτο ενεργό        όλες οι αξίες καθαρίζονται από τα σύμ-

βολα και   στους κυλίνδρους. 

Το πρώτο ενεργό               απενεργοποιείται  και κάθε επιπλέον    ενεργοποιείται ένα κάθε φο-

ρά. Ο Δράκος τοποθετεί αξίες μονάδας ή εικόνες Jackpot σε όλα τα σύμβολα  και 

που εμφανίζονται στους κυλίνδρους. 

Τα κέρδη υπολογίζονται και όλες οι αξίες μονάδας και τα βραβεία Jackpot προστίθενται στον με-

τρητή κερδών της λειτουργίας. Το συνολικό κέρδος από Μπόνους απονέμεται και η λειτουργία 

Dragon Drop τερματίζεται. Διαφορετικοί κύλινδροι χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του Respin 

της λειτουργίας Dragon Drop και εξαρτώνται από τον αριθμό των κλειδωμένων συμβόλων.  
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1.36.5 GREAT DRAGON / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

Ελάχιστο  92,00% / Μέγιστο 96,00%

– King of Diamonds
(Version 116.1.0.22 / HGCVLTG-00691-00 ) 

- Extreme Joker
(Version 116.1.0.19 / GHCVLTG-00692-00)

- Wild Sweets
(Version 116.1.0.38 / HGCVLTG-00720-00 ) 

– Crazy Wizard
(Version 116.1.0.22 / HGCVLTG-00694-00 ) 

- Lucky Casino Deluxe
(Version 116.1.0.16 / HGCVLTG-00690-00 )

- Lucky Casino Deluxe HD(Εφόσον Διατίθεται)
(Version 1.132.2.3 / HGC-001693-TM)

- Wicked Wild Witch
(Version 116.1.0.17 / HGCVLTG-00687-00 )

- Wicked wild Witch HD(Εφόσον Διατίθεται)

(Version 1.132.2.3 / HGC-001694-TM)

- Coconut Craze
(Version 116.1.0.19 / HGCVLTG-00693-00)

- Coconut Craze HD(Εφοσον Διατίθεται)

(Version 1.132.1.10 / HGC-003704-TM)

– Magic Stars 81
(Version 116.1.0.32 / HGCVLTG-00721-00) 

– Win Supreme
(Version 116.1.0.20 / HGCVLTG-00685-00)

– Dirty Money
(Version 116.1.0.21 / HGCVLTG-00725-00) 

– Double Sevens
(Version 116.1.0.23  / HGCVLTG-00652-00) 

– Hunter’s Fire
(Version 116.1.0.22 / HGCVLTG-00654-00) 
- Hunder's Fire HD(Εφόσον Διατίθεται)
(Version 1.132.2.2 / HGC-001690-TM)

– Galaxy X
(Version 116.1.0.16 / HGCVLTG-00650-00)  

Τα αποδιδόμενα ποσοστά κέρδους κάθε Παιγνίου όπως επίσης και η περιγραφή των Παιγνίων αναφέρονται στις τρέχουσες εκδόσεις που 
είναι εγκατεστημένες στα Παιγνιομηχανήματα. Οι εκδόσεις HD ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες μέχρι την ολοκλήρωση της σταδιακής 
εγκατάστασης των νέων καμπινών VLTs σε όλο το δίκτυο καταστημάτων μας.

Ελάχιστο 92,02% / Μέγιστο 94,01%

Ελάχιστο 92,08% / Μέγιστο 94,04%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,00%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,01%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,00% 

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,00

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,00% 

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,00% 

Ελάχιστο 92,04% / Μέγιστο 96,03% 

Ελάχιστο 92,04% / Μέγιστο 96,03%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 96,00%

Ελάχιστο 92,09% / Μέγιστο 96,03% 

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 96,00% 

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 96,00% 

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 96,00%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 96,00% 
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ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

– Demonio
(Version 116.1.0.24 / HGCVLTG-00651-00) 

– King of Diamonds Deluxe
(Version 116.1.0.30 / HGCVLTG-00649-00) 

- King of Diamond Deluxe HD(Εφόσον Διατίθεται)

(Version 1.132.2.3 / HGC-001691-TM)

– Furious Hot
(Version 116.1.0.6 / HGCVLTG-00647-00) 

– Extreme Joker Deluxe
(Version 116.1.0.14 / HGCVLTG-00648-00) 

- Extreme Joker Deluxe HD(Εφόσον Διατίθεται)

(Version 1.132.2.5 / HGC-001687-TM)

– X-Line
(Version 116.1.0.12 / HGCVLTG-00646-00) 

– Tycheres Amazones
(Version 116.1.0.36 / HGCVLTG-00724-00) 

– Chryso Kerasi
(Version 116.1.0.36 / HGC-005531-TM)

- Chryso Kerasi HD(Εφόσον Διατίθεται)

(Version 1.132.2.2 /HGC-001686-TM)

- Grand Jewels
(Version 116.1.0.73 / HGCVLTG-00747-00)

- Hot Frenzy
(Version 116.1.0.5 / HGCVLTG-00765-00)

- Hot Frenzy HD(Εφόσον Διατίθεται)

(Version 1.132.2.2 / HGC-001688-TM)

- Wild Valley
(Version 116.1.0.30 / HGCVLTG-00767-00)

- Wild Valley HD(Εφόσον Διατίθεται)

(Version 1.132.2.2 / HGC-001695-TM)

- Lightning Fruits
Version 116.1.0.22 / HGCVLTG-00795-00)

- Lightning Fruits HD(Εφόσον Διατίθεται)
(Version 1.132.2.4 / HGC-001692-TM)

- Epic Hot
(Version 116.1.0.15 / HGCVLTG-00794-00)

- Twenty Seven Deluxe
(Version 116.1.0.26 / HGCVLTG-00689-00)

- Really Wild
(Version 116.1.0.32 / HGCVLTG-00661-00)

Ελάχιστο 89,98% / Μέγιστο 96,01% 

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 96,00%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο  96,00% 

Ελάχιστο 92,02% / Μέγιστο  96,01%

Ελάχιστο 92,02% / Μέγιστο  96,01%

 Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο  96,00% 

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο  96,00%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο  96,00%

Ελάχιστο 92,06% / Μέγιστο 96,00% 

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο  96,00%

Ελάχιστο 92,01% / Μέγιστο  96,00%

Ελάχιστο 92,01% / Μέγιστο  96,00%

Ελάχιστο 91,96% / Μέγιστο 95,99%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 96,00%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 96,00%

Ελάχιστο 91,99% / Μέγιστο 95,99%

Ελάχιστο 91,99% / Μέγιστο 95,99%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,00%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,00%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 96,00%

Τα αποδιδόμενα ποσοστά κέρδους κάθε Παιγνίου όπως επίσης και η περιγραφή των Παιγνίων αναφέρονται στις τρέχουσες εκδόσεις που 
είναι εγκατεστημένες στα Παιγνιομηχανήματα. Οι εκδόσεις HD ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες μέχρι την ολοκλήρωση της σταδιακής 
εγκατάστασης των νέων καμπινών VLTs σε όλο το δίκτυο καταστημάτων μας.
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ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

- Tropical Fortune
(Version 116.1.0.16 / HGCVLTG-00821-00)

(Version 116.1.0.98 / HGCVLTG-00834-00)

- Glowing Hot
(Version 116.1.0.22 / HGCVLTG-00833-00)

(Version 116.1.0.17 / HGC-000002-TM)

(Version 116.1.0.23 / HGC-000140-TM)

- Freezing Hot
(Version 116.1.0.12 / HGC-005534-TM)

- Hot Frenzy 40
(Version 116.1.0.17 / HGCVLTG-00802-00

- Hot Frenzy 40 HD(Εφόσον Διατίθεται)
(Version 1.132.2.2 / HGC-001689-TM)

- Hot Frenzy 6
(Version 116.1.0.10 / HGCVLTG-00807-00)

- Hot Frenzy 6 HD(Εφόσον Διατίθεται)
(Version 1.132.1.9 / HGC-001714-TM)

- Tropical Fortune HD(Εφόσον Διατίθεται)
(Version 1.132.2.5/ HGC-001713-TM)

- Roulette Classic

- Epic Hot Deluxe HD(Εφόσον
Διατίθεται)(Version 1.132.1.13 / HGC-001727-TM)

- Princess of Asia

- WinSupreme81
(Version 116.1.0.12/ HGC-001717-TM)

- Glowing Hot HD(Εφόσον Διατίθεται)
(Version 1.132.1.8 / HGC-001733-TM)

- Epic Hot Deluxe

Τα αποδιδόμενα ποσοστά κέρδους κάθε Παιγνίου όπως επίσης και η περιγραφή των Παιγνίων αναφέρονται στις τρέχουσες εκδόσεις που 
είναι εγκατεστημένες στα Παιγνιομηχανήματα. Οι εκδόσεις HD ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες μέχρι την ολοκλήρωση της σταδιακής 
εγκατάστασης των νέων καμπινών VLTs σε όλο το δίκτυο καταστημάτων μας.

- Epic Hot HD Εφόσον Διατίθεται)
(Version 1.132.1.9 / HGC-002414-ΤΜ)

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 96,00%

Ελάχιστο 91,99% / Μέγιστο 96,00%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 96,00%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 96,00%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 96,00%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 96,00%

Ελάχιστο 92,01% / Μέγιστο 96,00% 

Ελάχιστο 92,01% / Μέγιστο 96,00%

 Μέγιστο 97,30%

Ελάχιστο 92,01% / Μέγιστο 96,01%

Ελάχιστο 92,01% / Μέγιστο 96,01%

Ελάχιστο 92,01% / Μέγιστο 96,01%

Ελάχιστο 92,01% / Μέγιστο 96,01%

Ελάχιστο 92,03% / Μέγιστο 95,99%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 96,00%

Ελάχιστο 91,89% / Μέγιστο 95,91%

Ελάχιστο 91,89% / Μέγιστο 95,91%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 96,00%

Ελάχιστο 92,02% / Μέγιστο 96,06%

- Phoenix Rising
(Version 116.1.0.14/ HGC-001788-TM)

- Phoenix Rising HD ( Εφόσον Διατίθεται)

(Version 1.132.1.19 / HGC-005533-TM

- Hot Pursuit 2 HD(Εφόσον Διατίθεται)

(Version 1.132.1.30 / HGC-002108-TM)

- Lightning Fruits 2

(Version 1.132.2.1 / HGC-008852-ΤΜ)

Ελάχιστο 92,02% /Μέγιστο 96,06%
(Version 116.1.0.19 / HGC-002413-ΤΜ)

- Lightning Fruits2 HD(Εφόσον Διατίθεται)
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- Froutaria
(Version 116.1.0.29 / HGC-003701-ΤΜ)

- Guardians Treasure HD(Εφόσον Διατίθεται)

(Version 1.132.2.2 / HGC-003702-ΤΜ)

- Luxor Temple HD(Εφόσον Διατίθεται)

(Version 1.132.2.1 / HGC-003703-ΤΜ)

- Frozen Fire
(Version 116.1.0.22 / HGC-004690-ΤΜ)

- Hot Frenzy Bonus
(Version 116.1.0.43 / HGC-005530-ΤΜ)

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

- The Story of The Λαβύρινθος HD(Εφόσον Διατίθεται)

(Version 1.132.3.4 / HGC-002764-ΤΜ)

(Version 116.1.0.29 / HGC-005888-ΤΜ)
- The Story of The Λαβύρινθος

(Version 116.1.0.34 / HGC-010433-ΤΜ)

- Diamond Daze HD (Εφόσον 
Διατίθεται)(Version 1.132.1.21 / HGC-005532-ΤΜ)

- Volcano Queen

Ελάχιστο 92,07% / Μέγιστο 96,03%

Ελάχιστο 92,07% / Μέγιστο 96.03%

Ελάχιστο 92,04% / Μέγιστο 96,07%

Ελάχιστο 92,04% / Μέγιστο 96,04%

Ελάχιστο 91,97% / Μέγιστο 95,98%

Ελάχιστο 92,06% / Μέγιστο 96,07%

Ελάχιστο 91,98% / Μέγιστο 95,98%

Ελάχιστο 92,01% / Μέγιστο 95,98%

Ελάχιστο 92,06% /Μέγιστο 96,09%

Ελάχιστο 90,43% /Μέγιστο 96,44%

Ελάχιστο 92,04% / Μέγιστο 95,41%

Ελάχιστο 92,02% / Μέγιστο 96,10%

- Zoumero
(Version 116.1.1.1 / HGC-010633-ΤΜ)

(Version 116.1.1.2 / HGC-010599-ΤΜ)

- Zoumerotero

(Version 1.132.2.2 / HGC-010713-ΤΜ)

- Money Collection HD
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

SYNOT
1.1 CRAZY WIZARD
1.1.1 Περιγραφή Παιχνιδιού 
1.1.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.1.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων
1.1.4 Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια 
1.1.5 Σύµβολα 
1.1.6 ∆ιπλασιασµός 

1.2 EXTREME JOKER
1.2.1 Περιγραφή Παιχνιδιού
1.2.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.2.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
1.2.4 Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια 
1.2.5 Σύµβολα
1.2.6 ∆ιπλασιασµός 

1.3 KING OF DIAMONDS
1.3.1 Περιγραφή Παιχνιδιού
1.3.2 Κανόνες Παιχνιδιού
1.3.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων
1.3.4 Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια 
1.3.5 Σύµβολα 
1.3.6 ∆ιπλασιασµός

1.4 
1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 
1.4.4 
1.4.5 

1.5 

WILD SWEET

1.5.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

1.5.2 

Κανόνες Παιχνιδιού 

1.5.3 

Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 

1.5.4 

Σύµβολα 

1.5.5 

∆ιπλασιασµός

1.6 

LUCKY CASINO DELUXE

1.6.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού

1.6.2 

Κανόνες Παιχνιδιού 

1.6.3 

Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 

1.6.4 

Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια 

1.6.5 

Σύµβολα 

1.6.6 

∆ιπλασιασµός1.5.6 

WICKED WILD WITCΗ
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

1.7 
1.7.1 
1.7.2 
1.7.3 
1.7.4 
1.7.5 
1.7.6 

1.8 

COCONUT CRAZE

1.8.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού

1.8.2 

Κανόνες Παιχνιδιού

1.8.3 

Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων

1.8.4 

Μπόνους 

1.8.5 

Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.9 

MAGIC STARS 81

1.9.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

1.9.2 

Κανόνες Παιχνιδιού 

1.9.3 

Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων

1.9.4 

Σύµβολα 

1.9.5 

∆ιπλασιασµός    

1.10 

WIN SUPREME

1.10.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

1.10.2 

Κανόνες Παιχνιδιού

1.10.3 

Πίνακας πληρωµών / Αποδόσεων 

1.10.4 

Σύµβολα 

1.10.5 

∆ιπλασιασµός   

1.11 

DIRTY MONEY

1.11.1

Περιγραφή Παιχνιδιού 

1.11.2 

Κανόνες Παιχνιδιού

1.11.3 

Πίνακας πληρωµών / Αποδόσεων 

1.11.4 

Μπόνους 

1.11.5 

Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.12 

DOUBLE SEVENS

1.12.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

1.12.2 

Κανόνες Παιχνιδιού

1.12.3 

Πίνακας πληρωµών/ Αποδόσεων 

1.12.4 

Σύµβολα 

1.12.5 

∆ιπλασιασµός 

1.10.6 

HUNTER’S FIRE
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός 1.12.6 
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

1.13 
1.13.1 
1.13.2 
1.13.3 
1.13.4 
1.13.5 

1.14 

GALAXY X

1.14.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού

1.14.2 

Κανόνες Παιχνιδιού 

1.14.3 

Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων

1.14.4 

Σύµβολα 

1.14.5 

∆ιπλασιασµός 

1.15 

TWENTY-SEVEN DELUXE

1.15.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού

1.15.2 

Κανόνες Παιχνιδιού

1.15.3 

Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων

1.15.4 

Μπόνους / HOT GAMES 

1.15.5 

Σύµβολα

1.15.6 

∆ιπλασιασµός

1.16 

REALLY WILD

1.16.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

1.16.2 

Κανόνες Παιχνιδιού 

1.16.3 

Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 

1.16.4 

Μπόνους / HOT GAMES 

1.16.5 

Σύµβολα 

1.16.6 

∆ιπλασιασµός 

1.17 

DEMONIO

1.17.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού

1.17.2 

Κανόνες Παιχνιδιού 

1.17.3 

Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 

1.17.4 

Μπόνους / HOT GAMES 

1.17.5 

Σύµβολα 

1.17.6 

∆ιπλασιασµός 

1.18 

KING OF DIAMONDS DELUXE

1.18.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

1.18.2 

Κανόνες Παιχνιδιού 

1.18.3 

Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων

1.18.4 

Μπόνους / HOT GAMES 

1.18.5 

Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

1.14.6 

FURIOUS HOT
Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός
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1.19 
1.19.1 
1.19.2 
1.19.3 
1.19.4 
1.19.5 

1.20 

EXTREME JOKER DELUXE

1.20.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

1.20.2 

Κανόνες Παιχνιδιού 

1.20.3 

Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 

1.20.4 

Μπόνους  

1.20.5 

Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός

1.21 

X-LINE

1.21.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

1.21.2 

Κανόνες Παιχνιδιού

1.21.3 

Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων

1.21.4 

Σύµβολα  

1.21.5 

∆ιπλασιασµός 

1.22 

TYCHERES AMAZONES

1.22.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

1.22.2 

Κανόνες Παιχνιδιού 

1.22.3 

Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 

1.22.4 

Μπόνους

1.22.5 

Σύµβολα
∆ιπλασιασµός 

1.23 
1.23.1 
1.23.2 
1.23.3 
1.23.4 
1.23.5 

1.24 

CHRYSO KERASI

1.24.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

1.24.2 

Κανόνες Παιχνιδιού 

1.24.3 

Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων

1.24.4 

Μπόνους

1.24.5 

Σύµβολα

 ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

1.19.6 

1.21.5 

1.22.6 ∆ιπλασιασµός 

GRAND JEWELS
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός

HOT FRENZY
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός 447



  ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

1.25 
1.25.1 

1.25.4 
1.25.3 
1.25.2 

1.26
1.26.1 

1.26.4 
1.26.3 
1.26.2 

1.26.5 

1.25.5 

1.26.6 

1.27
1.27.1 
1.27.2 
1.27.3 
1.27.4 
1.27.5 

1.28
1.28.1 
1.28.2 
1.28.3 
1.28.4 
1.28.5 

1.29
1.29.1 
1.29.2 
1.29.3 
1.29.4 
1.29.5 

WILD VALLEY
Περιγραφή Παιχνιδιού Κανόνες 
Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός

LIGHTNING FRUITS
Περιγραφή Παιχνιδιού Κανόνες 
Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα

∆ιπλασιασµός

EPIC HOT
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός

FREEZING HOT
Περιγραφή Παιχνιδιού Κανόνες 
Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός

1.25.6 

1.28.6 

HOT FRENZY 40
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός
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 ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
1.30
1.30.1 
1.30.2 
1.30.3 
1.30.4 
1.30.5 

1.31
1.31.1 
1.31.2 
1.31.3 
1.31.4 
1.31.5 

1.32
1.32.1 
1.32.2 
1.32.3 

1.33
1.33.1 
1.33.2 
1.33.3 

1.34
1.34.1 
1.34.2 
1.34.3 
1.34.4 
1.34.5 
1.34.6 

1.35
1.35.1 
1.35.2 
1.35.3 
1.35.4 
1.35.5 
1.35.6 

HOT FRENZY 6
Περιγραφή Παιχνιδιού Κανόνες 
Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός

TROPICAL FORTUNE
Περιγραφή Παιχνιδιού Κανόνες 
Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός

ROULETTE CLASSIC
Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων

GLOWING HOT
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα           
∆ιπλασιασµός

PRINCESS OF ASIA

 Περιγραφή Παιχνιδιού
 Κανόνες Παιχνιδιού
 Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους /Hot Spins

 Σύµβολα
 ∆ιπλασιασµός
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1.31.6 

1.33.4 
1.33.5 
1.33.6 

EPIC HOT DELUXE

Περιγραφή Παιχνιδιού  Κανόνες 
Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους ∆ωρεάν Παιχνιδιών 
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός
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ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

1.36 WIN SUPREME 81 
1.36.1 
1.36.2 
1.36.3 
1.36.4 
1.36.5 

1.37.1 
1.37.2 
1.37.3 
1.37.4 
1.37.5 

1.37 PHOENIX RISING 

Περιγραφή Παιχνιδιού  Κανόνες 
Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός

1.38.1
1.38.2
1.38.3
1.38.4
1.38.5
1.38.6

1.38 HOT PURSUIT 2 HD 

1.40.1
1.40.2
1.40.3
1.40.4
1.40.5

1.39 LIGTHNING FRUITS 2 
1.39.1
1.39.2
1.39.3
1.39.4
1.39.5
1.39.6

1.40.7

 Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Μπόνους Αστραπής

 Σύµβολα
 ∆ιπλασιασµός

1.37.6 

 Περιγραφή Παιχνιδιού 
 Κανόνες Παιχνιδιού
 Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
 Μπόνους
 Σύµβολα
 ∆ιπλασιασµός

 Περιγραφή Παιχνιδιού  
 Κανόνες Παιχνιδιού
 Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
 Μπόνους
 Σύµβολα
 ∆ιπλασιασµός

 Περιγραφή Παιχνιδιού 
 Κανόνες Παιχνιδιού

1.39.7

1.40 THE STORY OF THE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ HD

 Περιγραφή Παιχνιδιού 
 Κανόνες Παιχνιδιού
 Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Μπόνους Λαβύρινθου

 Σύµβολα
 ∆ιπλασιασµός

1.40.6
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ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
1.41
1.41.1
1.41.2
1.41.3
1.41.4
1.41.5
1.41.6
1.41.7

1.42
1.42.1
1.42.2
1.42.3
1.42.4
1.42.5
1.42.6
1.42.7

FROUTARIA
 Περιγραφή Παιχνιδιού 
 Κανόνες Παιχνιδιού
 Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους Flash Cash
Μπόνους 

 Σύµβολα  
∆ιπλασιασµός

1.43
1.43.1
1.43.2
1.43.3
1.43.4
1.43.5
1.43.6

GUARDIANS TRESURE HD
 Περιγραφή Παιχνιδιού 
 Κανόνες Παιχνιδιού
 Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους 
Μπόνους Σφίγγας

 Σύµβολα  
∆ιπλασιασµός

LUXOR TEMPLE

1.44
1.44.1
1.44.2
1.44.3
1.44.4
1.44.5
1.44.6

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Μπόνους Magnet
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός

1.45.1
1.45.2
1.45.3
1.45.4
1.45.5
1.45.6
1.45.7

486

FROZEN FIRE

1.44.7

HOT FRENZY BONUS1.45
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Μπόνους Cash Boost
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός
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  ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

1.46
1.46.1
1.46.2
1.46.3
1.46.4
1.46.5
1.46.6

DIAMOND DAZE HD

1.47
1.47.1
1.47.2
1.47.3
1.47.4
1.47.5
1.47.6

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός

VOLCANO QUEEN
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός

1.48 ZOUMERO
1.48.1 Περιγραφή Παιχνιδιού
1.48.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.48.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
1.48.4 Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια 
1.48.5 Σύµβολα
1.48.6 ∆ιπλασιασµός 

1.49 ZOUMEROTERO
1.49.1 Περιγραφή Παιχνιδιού
1.49.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.49.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 

1.49.7 
1.49.8 

Σύµβολα
∆ιπλασιασµός 

1.49.4 Μπόνους 'Ηλιου 
1.49.5 Μπόνους Τροχός
1.49.6 ∆ιαμαντένιες Δωρεάν περιστροφές 

1.50 MONEY COLLECTION
1.50.1 Περιγραφή Παιχνιδιού
1.50.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.50.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
1.50.4 Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια 
1.50.5 Σύµβολα

∆ιπλασιασµός 1.50.6 
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1.1.1 CRAZY WIZARD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.22 /HGCVLTG-00694-00

Το «Crazy Wizard» είναι ένα παιχνίδι βασισµένο σε κυλίνδρους, µε 10 γραµµές αποδόσεων 
που αποδίδουν µόνο από τα αριστερά προς τα δεξιά. 
Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί πρέπει να είναι σε κυλίνδρους σε ακολουθία και να ξεκινούν 
από τον πρώτο κύλινδρο.

Μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραµµή είναι έγκυρο.
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1.1.2 CRAZY WIZARD / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ - ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΜΑΓΟΥ  

Το σύµβολο , ενώ πληρώνει τα κέρδη ανά γραµµή, λειτουργεί επίσης και σαν 

µπαλαντέρ, αντικαθιστώντας όλα τα άλλλα σύµβολα εκτός από το σύµβολο 

Κάθε κέρδος όπου το σύµβολο λειτουργεί ως µπαλαντέρ, διπλασιάζεται.

Ο µπαλαντέρ αντικαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από το σύµβολο. 
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Μόνο το υψηλότερο κέρδος αποδίδεται ανά γραµµή αποδόσεων που στοιχηµατίσθηκε.
Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

1.1.3 CRAZY WIZARD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
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1.1.4 CRAZY WIZARD / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Τρία ή περισσότερα διασκορπισµένα σύµβολα (ανεξάρτητα από τη θέση στους 

κυλίνδρους ή στις γραµµές αποδόσεων) δίνουν παιχνίδια µπόνους σύµφωνα µε το ακόλουθο 

πίνακα αποδόσεων:

Σύµβολο Περιγραφή 3x 4x 5x

∆ράκος 
(∆ιάσπαρτη)

10 παιχνίδια 
Μπόνους

20 παιχνίδια 
Μπόνους

30 παιχνίδια 
Μπόνους

Τα παιχνίδια µπόνους ξεκινούν αυτόµατα. Παίζονται µε τον ίδιο αριθµό γραµµών αποδόσεων 
και το ίδιο ποντάρισµα ανά γραµµή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το µπόνους.
Κατά τα παιχνίδια µπόνους, εµφανίζεται ο µπαλαντέρ και µπορεί να αντικαταστήσει τυχαία 
επιλεγµένα σύµβολα, τα οποία µπορούν ενδεχοµένως να επιφέρουν περισσότερα κέρδη.
Τα παιχνίδια µπόνους δεν µπορούν να επανενεργοποιηθουν κατά το παιχνίδι µπόνους, 
το παιχνίδι χρησιµοποιεί διαφορετική ρύθµιση κυλίνδρων συγκριτικά µε το βασικό παιχνίδι.

Το ανώτατο συνολικό κέρδος είναι 5.000€. Αν τα συσσωρευµένα κέρδη µπόνους φτάσουν 
τα 5.000€, ο γύρος µπόνους τελειώνει.
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1.1.5 CRAZY WIZARD / ΣΥΜΒΟΛΑ

ΡΗΓΑΣ ΝΤΑΜΑΑΣΣΟΣ

∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑΣΠΑΘΙ

ΜΑΓΟΣ (ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ) ΒΙΒΛΙΟ∆ΡΑΚΟΣ

ΜΠΟΥΚΑΛΙΚΕΡΙΣΦΑΙΡΑ
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1.1.6 CRAZY WIZARD / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης µπορεί 
να επιλέξει αναµεσά σε µια κόκκινη ή µια µαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει εάν από 
τα χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσµα 
του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το κέρδος 
διπλασιάζεται. Αν όµως η κάρτα δεν έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος 
χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%.

Ο παίκτης µπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει το 
υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι.

Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» και 
όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη.

Τα κέρδη των παιχνιδιών µπόνους δεν µπορούν να διπλασιασθούν.

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500€. Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασµό 
είναι 5.000€
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1.2.1 EXTREME JOKER / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version  116.1.0.19 / HGCVLTG-00692-00

Το «Extreme Joker» είναι ένα παιχνίδι βασισµένο σε κυλίνδρους, µε 40 γραµµές αποδόσεων 
που αποδίδουν µόνο από τα αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί 
πρέπει να είναι σε κυλίνδρους σε ακολουθία και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο.

Μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραµµή είναι έγκυρο.
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1.2.2 EXTREME JOKER / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Μπαλαντέρ - σύµβολο του τζόκερ 

Το σύµβολο του τζόκερ , ενώ πληρώνει τα κέρδη ανά γραµµή, λειτουργεί επίσης και 

σαν µπαλαντέρ, αντικαθιστώντας όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από το σύµβολο του αστεριού 

,

Ο µπαλαντέρ αντικαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από το . 
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Μόνο η υψηλότερη κατηγορία αποδόσεων δίνεται ανά γραµµή αποδόσεων που στοιχηµατίσθηκε.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

1.2.3 EXTREME JOKER / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
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1.2.4 EXTREME JOKER / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Τρία ή περισσότερα διασκορπισµένα σύµβολα (ανεξάρτητα από τη θέση στους 

κυλίνδρους ή στις γραµµές αποδόσεων) δίνουν παιχνίδια µπόνους σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

πίνακα αποδόσεων:

Σύµβολο Περιγραφή 3x 4x 5x

Αστέρι 
(∆ιάσπαρτο)

10 παιχνίδια 
Μπόνους

20 παιχνίδια 
Μπόνους

30 παιχνίδια 
Μπόνους

Τα παιχνίδια µπόνους ξεκινούν αυτόµατα και παίζονται µε το ίδιο ποντάρισµα του παιχνιδιού 
που ξεκίνησε το µπόνους.

Τα παιχνίδια µπόνους δεν µπορούν να επανενεργοποιηθουν. Κατά το παιχνίδι µπόνους, 
το παιχνίδι χρησιµοποιεί διαφορετική ρύθµιση κυλίνδρων συγκριτικά µε το βασικό παιχνίδι.

Το ανώτατο συνολικό κέρδος είναι 5.000€. Αν τα συσσωρευµένα κέρδη µπόνους φτάσουν 
5.000€, ο γύρος µπόνους τελειώνει.
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1.2.5 EXTREME JOKER / ΣΥΜΒΟΛΑ

ΚΕΡΑΣΙΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΛΕΜΟΝΙ

∆ΑΜΑΣΚΗΝΟ

ΣΤΑΦΥΛΙΑ

ΤΖΟΚΕΡ (ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ) ΦΡΑΟΥΛΑΑΣΤΕΡΙ

ΑΧΛΑ∆Ι ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΤΑΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΜΠΛΕ ΕΠΤΑ

463



1.2.6 EXTREME JOKER / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης µπορεί 
να επιλέξει αναµεσά σε µια κόκκινη ή µια µαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από 
τα χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσµα 
του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το κέρδος 
διπλασιάζεται. Αν όµως η κάρτα δεν έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος 
χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%.

Ο παίκτης µπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει 
το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι.

Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» και 
όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη.

Τα κέρδη των παιχνιδιών µπόνους δεν µπορούν να διπλασιασθούν.

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500€. Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασµό 
είναι 5.000€.
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1.3.1 KING OF DIAMONDS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.22 / HGCVLTG-00691-00

To «King of Diamonds» είναι ένα παιχνίδι βασισµένο σε κυλίνδρους, όπου όλα τα κέρδη 
αποδίδονται για συνδυασµούς σύµβολων σε παρακειµένους κυλίνδρους, από τα αριστερά 
προς τα δεξιά, αρχίζοντας από τον κύλινδρο που βρίσκεται εντελώς αριστερά.

Μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά συνδυασµό σύµβολων είναι έγκυρο.To «King of 
Diamonds» έχει 243 πιθανούς κερδοφόρους συνδυασµούς.

465



1.3.2 KING OF DIAMONDS / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Χαρακτηριστικό σύµβολο µετακύλισης

Μετά την παρουσίαση των κέρδων, τα σύµβολα που είναι µέρος ένος κερδοφόρου 
συνδυασµού (κέρδος µη διασκόρπισης) αφαιρούνται από τους κυλίνδρους, πέφτουν 
νέα σύµβολα και µπορούν να δοθούν νέοι πιθανοί κερδοφόροι συνδυασµοί. Αυτό 
επαναλαµβάνεται έως ότου δεν υπάρχουν πια άλλα κέρδη. Για κάθε ακόλουθία συµβόλων 
που πέφτουν, προστίθεται στα κέρδη ένας πολλαπλασιαστής. Ο πολλαπλασιαστής 
αυξάνεται για κάθε ακολουθία και κυµαίνεται από x2 έως x5 το ανώτατο. Κάθε κέρδος που 
ακολουθεί χρησιµοποιεί τον πολλαπλασιαστή x5. Ο πολλαπλασιαστής εφαρµόζεται σε κάθε 
κερδοφόρο συνδυασµό. 
Για παράδειγµα, ένας κερδοφόρος συνδυασµός που αποδίδει 5,00€ και ένας 
πολλαπλασιαστής x2, αποφέρουν κέρδος 10,00€.
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Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

1.3.3 KING OF DIAMONDS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
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1.3.4 KING OF DIAMONDS / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Τρία η περισσότερα διασκορπισµένα  σύµβολα (ανεξάρτητα από τη θέση 

στους κυλίνδρους) δίνουν παιχνίδια µπόνους σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα αποδόσεων:

Περιγραφή 3x 4x 5x

(∆ιάσπαρτη)

10 παιχνίδια 
Μπόνους

15 παιχνίδια 
Μπόνους

20 παιχνίδια 
Μπόνους

Τα παιχνίδια µπόνους ξεκινούν αυτόµατα και παίζονται µε το ίδιο ποντάρισµα του παιχνιδιού 
που ξεκίνησε το µπόνους.

Τα παιχνίδια µπόνους δεν µπορούν να επανενεργοποιηθουν. Κατά το παιχνίδι µπόνους, 
το παιχνίδι χρησιµοποιεί διαφορετική ρύθµιση κυλίνδρων συγκριτικά µε το βασικό παιχνίδι.

Το ανώτατο συνολικό κέρδος είναι 5.000€. Αν τα συσσωρευµένα κέρδη µπόνους φτάσουν 
5.000€, ο γύρος µπόνους τελειώνει.
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1.3.5 KING OF DIAMONDS / ΣΥΜΒΟΛΑ

ΝΕΦΡΙΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΤΥΡΚΟΥΑΖ

ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ

ΡΟΥΜΠΙΝΙΖΑΦΕΙΡΙ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ
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1.3.6 KING OF DIAMONDS / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης µπορεί 
να επιλέξει αναµεσά σε µια κόκκινη ή µια µαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από 
τα χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσµα 
του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το κέρδος 
διπλασιάζεται. Αν όµως η κάρτα δεν έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος 
χάνεται. η πιθανότητα κέρδους είναι 50%.

Ο παίκτης µπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει 
το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι.

Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» και 
όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη.

Τα κέρδη των παιχνιδιών µπόνους δεν µπορούν να διπλασιασθούν.

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500€. Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασµό 
είναι 5.000€.
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1.4.1 WILD SWEETS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.38 / HGCVLTG-00720-00

Το «Wild Sweets» είναι ένα παιχνίδι βασισµένο σε κυλίνδρους, µε 10 γραµµές αποδόσεων 
που αποδίδουν µόνο από τα αριστερά προς τα δεξιά.
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1.4.2 WILD SWEETS / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί πρέπει να είναι σε κυλίνδρους σε ακολουθία και να ξεκινούν 
από τον πρώτο κύλινδρο. 
Μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραµµή είναι έγκυρο.

Μπαλαντέρ

Ο µπαλαντέρ αντικαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα. Ο µπαλαντέρ εµφανίζεται µόνο στον 

πρώτο κύλινδρο.

Κάθε κέρδος που περιέχει έναν µπαλαντέρ πολλαπλασιάζεται µε έναν τυχαίο πολλαπλασιαστή 

(x2, x3 ή x5).
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1.4.3 WILD SWEETS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.
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1.4.4 WILD SWEETS / ΣΥΜΒΟΛΑ

ΖΑΧΑΡΩΤΟ ΝΤΙΣΚΟ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΛΕΜΟΝΙ

WILD X5

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΖΑΧΑΡΩΤΑ

ΜΠΛΕ ΖΑΧΑΡΩΤΟ

ΖΑΧΑΡΩΤΟ ΚΑΡ∆ΙΑ

ΚΕΡΑΣΙ

WILD X3

ΜΑΥΡΟ ΖΑΧΑΡΩΤΟ

ΡΟΖ ΖΑΧΑΡΩΤΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ

WILD X2
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1.4.5 WILD SWEETS / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης µπορεί 
να επιλέξει αναµεσά σε µια κόκκινη ή µια µαύρη κάρτα. όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από 
τα χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσµα 
του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το κέρδος 
διπλασιάζεται. Αν όµως η κάρτα δεν έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος 
χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%.

Ο παίκτης µπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει 
το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι.

Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» και 
όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη.

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500€. Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασµό 
είναι 5.000€
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1.5.1 LUCKY CASINO DELUXE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.16 / HGCVLTG-00690-00

Το ÒLucky CasinoÓ Deluxe είναι ένα παιχνίδι βασισµένο σε 5 κυλίνδρους, µε 25 γραµµές 
αποδόσεων που αποδίδουν µόνο από τα αριστερά προς τα δεξιά.  

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί πρέπει να είναι σε κυλίνδρους σε ακολουθία και να ξεκινούν 
από τον πρώτο κύλινδρο. 

Μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραµµή είναι έγκυρο. 

1.5.1 LUCKY CASINO DELUXE  HD/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.132.2.3 / HGC-001693-TM)
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1.5.2 LUCKY CASINO DELUXE / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Μπαλαντέρ-Σύµβολο του 

Το σύµβολο Μπαλαντέρ υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από το

σύµβολο ζάρι και το σύµβολο Bonus 

Σύµβολο Ζαριού 

Κάθε αριθµός ζαριού που εµφανίζεται στους κυλίνδρους µαζί µε ένα ή περισσότερα κέρδη 
γραµµών πολλαπλασιάζει τα συνολικά κέρδη της γραµµής µε τη συνολική αξία όλων των 
ζαριών που ρίχθηκαν. 

Το ζάρι είναι διαθέσιµο στους κυλίνδρους 3 έως 5, στο βασικό παιχνίδι µόνο.
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Το σύµβολο Μπαλαντέρ υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από το

σύµβολο και το σύµβολο.

Μόνο το υψηλότερο κέρδος αποδίδεται ανά γραµµή αποδόσεων που στοιχηµατίσθηκε. 

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το µέγιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

1.5.3 LUCKY CASINO DELUXE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
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Τρία ή περισσότερα διασκορπισµένα σύµβολα ανεξάρτητα από τη θέση

στους κυλίνδρους ή στις γραµµές αποδόσεων δίνουν παιχνίδια Μπόνους σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο πίνακα αποδόσεων:

Σύµβολο Περιγραφή 3χ 4χ 5χ

Μπόνους
10 Παιχνίδια 

Μπόνους
20 Παιχνίδια 

Μπόνους
30 Παιχνίδια 

Μπόνους

Τα παιχνίδια Μπόνους ξεκινούν αυτόµατα και παίζονται µε το ίδιο ποντάρισµα του παιχνιδιού 
που ξεκίνησε το Μπόνους.

Τα παιχνίδια Μπόνους δεν µπορούν να επανενεργοποιηθούν. Κατά το παιχνίδι µπόνους 
το παιχνίδι χρησιµοποιεί διαφορετική ρύθµιση κυλίνδρων συγκριτικά µε το βασικό παιχνίδι.

Το ανώτατο συνολικό κέρδος είναι 5.000€. Αν τα συσσωρευµένα κέρδη µπόνους φτάσουν 
τα 5.000€, ο γύρος Μπόνους τελειώνει.

1.5.4 LUCKY CASINO DELUXE / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
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1.5.5 LUCKY CASINO DELUXE / ΣΥΜΒΟΛΑ

ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ

LUCKY CASINO DELUXE ΡΟΥΛΕΤΑ ΚΑΡΤΕΣ

ΜΑΡΚΕΣ ∆ΟΛΛΑΡΙΟ ΕΦΤΑΡΙΑ

ΑΣΣΟΣ ΡΗΓΑΣ ΝΤΑΜΑ

ΣΠΑΘΙ ΜΠΟΝΟΥΣ ΖΑΡΙ
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1.5.6 LUCKY CASINO DELUXE / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης µπορεί 
να επιλέξει αναµεσά σε µια κόκκινη ή µια µαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από 
τα χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσµα 
του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το κέρδος 
διπλασιάζεται. Αν όµως η κάρτα δεν έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος 
χάνεται. η πιθανότητα κέρδους είναι 50%.

Ο παίκτης µπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει 
το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι.

Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» και 
όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη.

Τα κέρδη των παιχνιδιών µπόνους δεν µπορούν να διπλασιασθούν.

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500€. Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασµό 
είναι 5.000€.
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1.6.1 WICKED WILD WITCH / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.17 / HGCVLTG-00687-00 

Το ÒWicked Wild WitchÓ είναι ένα παιχνίδι βασισµένο σε κυλίνδρους, όπου όλα τα κέρδη 
αποδίδονται για  συνδυασµούς συµβόλων σε παρακείµενους κυλίνδρους, από τα αριστερά 
προς τα δεξιά, αρχίζοντας από τον κύλινδρο που βρίσκεται εντελώς αριστερά. 

Το «Wicked Wild Witch» έχει 256 πιθανούς κερδοφόρους συνδυασµούς. 

1.6.1 WICKED WILD WITCH HD/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.132.2.3 / HGC-001694-TM 

482



1.6.2 WICKED WILD WITCH / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Το σύµβολο Μπαλαντέρ 

υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από το 

Το σύµβολο Μπαλαντέρ µπορεί να καλύψει µια έως τέσσερις θέσεις και µπορεί να εµφανισθεί 
στους κυλίνδρους δύο και τρία. 

Μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά συνδυασµό συµβόλων είναι έγκυρο. 
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Το σύµβολο Μπαλαντέρ  υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από το σύµβολο

Μόνο η υψηλότερη κατηγορία αποδόσεων δίνεται ανά γραµµή αποδόσεων που στοιχηµατίσθηκε. 

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το µέγιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως. 

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

1.6.3 WICKED WILD WITCH / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
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Τρία ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα ανεξάρτητα από τη θέση τους

στους κυλίνδρους ή στις γραµµές αποδόσεων δίνουν παιχνίδια Μπόνους σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο πίνακα αποδόσεων:

Σύµβολο Περιγραφή 3χ 4χ

Μπόνους 10 Παιχνίδια Μπόνους 20 Παιχνίδια Μπόνους

Τα παιχνίδια Μπόνους ξεκινούν αυτόµατα και παίζονται µε το ίδιο ποντάρισµα του παιχνιδιού 
που ξεκίνησε το Μπόνους.
Τα παιχνίδια Μπόνους δεν µπορούν να επανενεργοποιηθούν. Κατά το παιχνίδι µπόνους 
το παιχνίδι χρησιµοποιεί διαφορετική ρύθµιση κυλίνδρων συγκριτικά µε το βασικό παιχνίδι.
Το ανώτατο συνολικό κέρδος είναι 5.000€. Αν τα συσσωρευµένα κέρδη µπόνους φτάσουν 
τα 5.000€, ο γύρος µπόνους τελειώνει.

1.6.4 WICKED WILD WITCH / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
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1.6.5 WICKED WILD WITCH / ΣΥΜΒΟΛΑ

∆ΙΑΜΑΝΤΙΑ ΠΟΥΛΙ ΕΦΤΑΡΙΑ

ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΤΑΦΥΛΙ ΚΕΡΑΣΙ

ΑΣΣΟΣ ΡΗΓΑΣ ΝΤΑΜΑ

ΣΠΑΘΙ

ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ

ΜΠΟΝΟΥΣ
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1.6.6 WICKED WILD WITCH / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης µπορεί να 
επιλέξει αναµεσά σε µια κόκκινη ή µια µαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από τα 
χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσµα 
του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το κέρδος 
διπλασιάζεται. Αν όµως η κάρτα δεν έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος 
χάνεται. η πιθανότητα κέρδους είναι 50%.

Ο παίκτης µπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει το 
υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι.

Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «ΤΕΛΟΣ» και 
όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη.

Τα κέρδη των παιχνιδιών µπόνους δεν µπορούν να διπλασιασθούν.

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500€. Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασµό 
είναι 5.000€.
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1.7.1 COCONUT CRAZE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.19 / HGCVLTG-00693-00

Το «Coconut Craze» είναι ένα παιχνίδι κυλίνδρων µε 40 γραµµές αποδόσεων που πληρώνει 
µόνο από τα αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι συνδυασµοί πρέπει να βρίσκονται 
σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο.

Μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραµµή είναι έγκυρο.

 COCONUT CRAZE HD/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.132.1.10 / HGC-003704-TM
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1.7.2 COCONUT CRAZE / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Το σύµβολο Μπαλαντέρ 

Το σύµβολο  υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από το σύµβολο 

Οι κύλινδροι που περιέχουν σύµβολα θα µετακινηθούν µια θέση προς τα κάτω

µέχρι να µην υπάρχουν άλλα 

Κατά τη διάρκεια της µετακίνησης, µπορεί να κερδίσετε παιχνίδια µπόνους. 
Όλα τα παιχνίδια µπόνους που κερδίζονται αποθηκεύονται και απονέµονται µετά το τέλος 
της µετακίνησης.

Το µέγιστο συνολικό κέρδος είναι 5.000€. Αν το ποσό που συγκεντρωθεί φτάσει τα 5.000€, 
η µετακίνηση θα τελειώσει.

489



Το συνολικό κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα 
µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι 
τελειώνει αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

1.7.3 COCONUT CRAZE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
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Τρία ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα θα απονείµουν παιχνίδια µπόνους
ανάλογα µε τον πίνακα αποδόσεων.
Όταν τα παιχνίδια µπόνους έχουν απονεµηθεί, θα ξεκινήσουν αυτόµατα τα δωρεάν παιχνίδια. 
Τα δωρεάν παιχνίδια παίζονται µε το ίδιο ποντάρισµα µε το παιχνίδι που ξεκίνησε το µπόνους.
Τα παιχνίδια µπόνους δεν µπορούν να επανενεργοποιηθούν. Κατά τη διάρκεια του µπόνους 
χρησιµοποιείτε διαφορετική ρύθµιση κυλίνδρων συγκριτικά µε το βασικό παιχνίδι.
Κατά την διάρκεια του µπόνους, οι κύλινδροι 1 ,3 και 5 δεν περιστρέφονται 

και τα σύµβολα καλύπτουν όλες τις θέσεις στους κυλίνδρους.

Τα σύµβολα παραµένουν κλειδωµένα στη θέση τους καθ’ όλη τη διάρκεια 

των δωρεάν παιχνιδιών.

Κατά τη διάρκεια του µπόνους τα σύµβολα δεν εµφανίζονται στους κυλίνδρους
2 και 4.

Το µέγιστο συνολικό κέρδος είναι 5.000€. Αν το ποσό που συγκεντρωθεί φτάσει τα
5.000€, ο γύρος µπόνους τελειώνει.

1.7.4 COCONUT CRAZE / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
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1.7.5 COCONUT CRAZE / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.7.6 COCONUT CRAZE / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης µπορεί 
να επιλέξει ανάµεσα σε µια κόκκινη ή µια µαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από 
τα χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσµα 
του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το κέρδος 
διπλασιάζεται. Αν όµως η κάρτα δεν έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος 
χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%.

Ο παίκτης µπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει 
το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι.

Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «ΕΙΣΠΡΑΞΗ» 
και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη.

Τα κέρδη των παιχνιδιών µπόνους δεν µπορούν να διπλασιασθούν.

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500€.

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασµό είναι 5.000€
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1.8.1 MAGIC STARS 81 / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.32 / HGCVLTG-00721-00

Το «Magic Stars 81» είναι ένα παιχνίδι βασισµένο σε κυλίνδρους, όπου όλα τα κέρδη 
αποδίδονται για συνδυασµούς συµβόλων σε παρακείµενους κυλίνδρους, από τα αριστερά 
προς τα δεξιά, αρχίζοντας από τον κύλινδρο που βρίσκεται εντελώς αριστερά.

Μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά συνδυασµό συµβόλων είναι έγκυρο.
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1.8.2 MAGIC STARS 81 / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Το σύµβολο Μπαλαντέρ 

Το σύµβολο υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα.

∆ίνεται ένας πολλαπλασιαστής ανάλογα µε τον αριθµό των στη νίκη.

Το σύµβολο εµφανίζεται µόνο στους κυλίνδρους 2 ,3 και 4.
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Το συνολικό κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα 
µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι 
τελειώνει αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

1.8.3 MAGIC STARS 81 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
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1.8.4 MAGIC STARS 81 / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.8.5 MAGIC STARS 81 / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης µπορεί 
να επιλέξει ανάµεσα σε µια κόκκινη ή µια µαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα 
από τα χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µια κάρτα και δείχνει 
το αποτέλεσµα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, 
το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όµως η κάρτα δεν έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό 
κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%.

Ο παίκτης µπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει 
το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι.

Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «ΕΙΣΠΡΑΞΗ» 
και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη.

Τα κέρδη των παιχνιδιών µπόνους δεν µπορούν να διπλασιασθούν.

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500€.

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασµό είναι 5.000€.
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1.9.1 WIN SUPREME / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.20 / HGCVLTG-00685-00

Το «Win Supreme» είναι ένα παιχνίδι κυλίνδρων µε 5 γραµµές αποδόσεων 
που πληρώνει µόνο από αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι συνδυασµοί πρέπει 
να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο.

Μονό το υψηλότερο κέρδος ανά γραµµή είναι έγκυρο.
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1.9.2 WIN SUPREME / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Full House: 

Όταν εµφανίζεται το «Full House» στους κυλίνδρους, δηλαδή το ίδιο σύµβολο σε όλες

τις ορατές θέσεις, τότε το κέρδος πολλαπλασιάζεται Χ2.

Το Full House µπορεί να περιλαµβάνει το σύµβολο
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Σύµβολο Μπαλαντέρ 

Το σύµβολο υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα.

Χαρακτηριστικό Win Supreme:

Όταν ένας νικητήριος συνδυασµός περιλαµβάνει το σύµβολο  ο ίδιος νικητήριος 

συνδυασµός θα επισηµανθεί και θα παραµείνει κλειδωµένος στους κυλίνδρους.

Οι κύλινδροι θα περιστραφούν ξανά αυτόµατα, χωρίς να απαιτείται επιπλέον ποντάρισµα  
από τον παίκτη, και όλα τα σύµβολα, εκτός από αυτά που έχουν επισηµανθεί, µπορεί 
να δηµιουργήσουν ένα νέο νικητήριο συνδυασµό. Ο παίκτης θα κερδίσει τουλάχιστον 
τον ίδιο νικητήριο συνδυασµό ξανά. Οι κύλινδροι που χρησιµοποιούνται για την επανάληψη 
της περιστροφής έχουν διαφορετική ρύθµιση.

1.9.2 WIN SUPREME / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ
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Το συνολικό κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα 
µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι  
τελειώνει αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

1.9.3 WIN SUPREME / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
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1.9.4 WIN SUPREME / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.9.5 WIN SUPREME / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης µπορεί 
να επιλέξει ανάµεσα σε µια κόκκινη ή µια µαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από 
τα χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσµα 
του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το κέρδος 
διπλασιάζεται. Αν όµως η κάρτα δεν έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος 
χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%.

Ο παίκτης µπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει 
το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι.

Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «ΕΙΣΠΡΑΞΗ» 
και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη.

Τα κέρδη των παιχνιδιών µπόνους δεν µπορούν να διπλασιασθούν.

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500€.

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασµό είναι 5.000€.
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1.10.1 DIRTY MONEY / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.21 / HGCVLTG-00725-00

Το «Dirty Money» είναι ένα παιχνίδι 5 κυλίνδρων και 9 γραµµών πληρωµής όπου όλοι οι 
νικητήριοι συνδυασµοί αποδίδονται από τα αριστερά προς τα δεξιά και από τα δεξιά προς 
τα αριστερά.  

Πληρώνεται µόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραµµή.  

Μία γραµµή πληρωµής µε 5 όµοια σύµβολα υπολογίζεται µόνο µια φορά. 
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1.10.2 DIRTY MONEY / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύµβολο Μπαλαντέρ  

Τα σύµβολα Μπαλαντέρ υποκαθιστούν όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από το ∆ιάσπαρτο σύµβολο

  .Τα κέρδη που περιλαµβάνουν από 1 έως  4 σύµβολα Μπαλαντέρ πολλαπλασιάζονται 

επί 2. 

Τα κέρδη που αποτελούνται µόνο από σύµβολα Μπαλαντέρ πληρώνονται µε βάση των πίνακα  

πληρωµών.
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Το συνολικό κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα 
µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.   

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€. 

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

1.10.3 DIRTY MONEY / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
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1.10.4 DIRTY MONEY / ΜΠΟΝΟΥΣ

∆ιάσπαρτο Σύµβολο  

∆ιάσπαρτο Σύµβολο  ανεξαρτήτως θέσεων απονέµουν έναν αριθµό παιχνιδιών 

Bonus µε βάση των πίνακα πληρωµών. 

Τα παιχνίδια Bonus παίζονται µε τον ίδιο αριθµό γραµµών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρισµα 
ανά γραµµή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. 
Τα παιχνίδια Bonus δε µπορούν να επανενεργοποιηθούν. Μετά το τέλος όλων των παιχνιδιών 
Bonus, συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι 

Το ανώτατο συνολικό κέρδος είναι 5.000€. Αν τα συσσωρευµένα κέρδη µπόνους φτάσουν 
τα 5.000€, ο γύρος µπόνους τελειώνει.
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1.10.5 DIRTY MONEY / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.10.6 DIRTY MONEY / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης µπορεί 
να επιλέξει ανάµεσα σε µια κόκκινη ή µια µαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από 
τα χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσµα 
του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το κέρδος 
διπλασιάζεται. Αν όµως η κάρτα δεν έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος 
χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 
Ο παίκτης µπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει 
το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 
Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «ΕΙΣΠΡΑΞΗ» 
και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών µπόνους δεν µπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασµό είναι 5.000€. 
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1.11.1 DOUBLE SEVENS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.23 / HGCVLTG-00652-00

Το «Double Sevens» είναι ένα παιχνίδι µε 3 κυλίνδρους και 5 γραµµές πληρωµής όπου 
όλοι οι νικητήριοι συνδυασµοί αποδίδουν από αριστερά προς τα δεξιά. Πληρώνεται µόνο 
το υψηλότερο κέρδος ανά γραµµή.
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1.11.2 DOUBLE SEVENS / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύµβολα Μπαλαντέρ 

Τα σύµβολα διευρύνονται και µετατρέπουν όλο τον τροχό σε Μπαλαντέρ και

υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από το σύµβολο 

Τα κέρδη που συµπεριλαµβάνουν τα σύµβολα µπαλαντέρ πολλαπλασιάζονται επί 2.

Σύµβολο Μπαλαντέρ  

Το σύµβολο µυστηρίου είναι διάσπαρτο . 3 σύµβολα που εµφανίζονται ταυτόχρονα 

αποδίδουν κέρδη µε βάση των πίνακα πληρωµών.
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1.11.3 DOUBLE SEVENS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το συνολικό κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα 
µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€
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1.11.4 DOUBLE SEVENS / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.11.5 DOUBLE SEVENS / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µία νέα οθόνη, όπου ο παίκτης µπορεί να 
επιλέξει ανάµεσα σε µία κόκκινη ή µία µαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από τα 
χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µία κάρτα και δείχνει το αποτέλεσµα 
του γύρου του παιχνιδιού.

Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν, όµως, η κάρτα δεν 
έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%.

Ο παίκτης µπορεί να συνεχίζει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει 
το υπάρχουν ανώτατο όριο κέρδους, τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι.

Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο είσπραξη 
και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη.

Τα κέρδη των παιχνιδιών ΒΟΝUS δεν µπορούν να διπλασιασθούν.

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500,00€. Το ανώτατο κέρδος στο 
διπλασιασµό είναι 5.000,00€.
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1.12.1 HUNTER’S FIRE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.22 / HGCVLTG-00654-00

Το «Hunter‹s Fire» είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 20 γραµµές πληρωµής όπου όλοι 
οι νικητήριοι συνδυασµοί αποδίδονται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι 
συνδυασµοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον 
πρώτο κύλινδρο αριστερά.

Πληρώνεται µόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραµµή.

1.12.1 HUNTER’S FIRE  HD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.132.2.2 / HGC-001690-TM
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1.12.2 HUNTER’S FIRE / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύµβολα Μπαλαντέρ 

Το σύµβολο Μπαλαντέρ  υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από το σύµβολο 

Σύµβολο Μπόνους 

Το σύµβολο Bonus είναι διάσπαρτο. 3 σύµβολα bonus αποδίδουν έναν αριθµό παιχνιδιών bonus 

µε βάση τον πίνακα πληρωµών. Το σύµβολο bonus εµφανίζεται µόνο στους τροχούς 2,3 και 4.
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1.12.3 HUNTER’S FIRE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το συνολικό κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα 
µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€
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Τα παιχνίδια bonus παίζονται µε τον ίδιο αριθµό γραµµών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρισµα 
ανά γραµµή, όπως το παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε το bonus.

Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών bonus, όλα τα σύµβολα bonus που συµπεριλαµβάνονται σε 
µία νίκη θα παραµείνουν κλειδωµένα στη θέση τους και θα δώσουν την ευκαιρία στον παίκτη 
για µία νέα περιστροφή. Στη νέα περιστροφή, όλα τα σύµβολα εκτός από αυτά που έχουν 
επισηµανθεί θα ξανακληρώσουν. Σε περίπτωση που προστεθούν περισσότερα σύµβολα σε 
µία υφιστάµενη γραµµή πληρωµών, ο παίκτης θα λάβει άλλη µία περιστροφή. Όταν µία νέα 
περιστροφή δεν συνεισφέρει σε νέα νίκη για την οποία ο παίκτης πληρώνεται, τα παιχνίδια 
bonus ξανά αρχίζουν και όλα τα κλειδωµένα σύµβολα θα περιστραφούν ξανά.

Οι νέες περιστροφές δεν απαιτούν επιπλέον ποντάρισµα από τον παίκτη και δεν επηρεάζουν 
τον αριθµό παιχνιδιών bonus που απονέµουν.

Τα παιχνίδια bonus δε µπορούν να επανενεργοποιηθούν.

Μετά το τέλος όλων των παιχνιδιών bonus, συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι.

Το ανώτατο συνολικό κέρδος είναι 5.000€.

Αν τα συσσωρευµένα κέρδη bonus φθάσουν 5.000€, ο γύρος bonus τελειώνει.

1.12.4 HUNTER’S FIRE / ΜΠΟΝΟΥΣ
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1.12.5 HUNTER’S FIRE / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.12.6 HUNTER’S FIRE / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µία νέα οθόνη, όπου ο παίκτης µπορεί να 
επιλέξει ανάµεσα σε µία κόκκινη ή µία µαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από τα 
χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µία κάρτα και δείχνει το αποτέλεσµα 
του γύρου του παιχνιδιού.

Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν, όµως, η κάρτα δεν 
έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%.

Ο παίκτης µπορεί να συνεχίζει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει το 
υπάρχουν ανώτατο όριο κέρδους, τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι.

Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο είσπραξη και όλα 
τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη.

Τα κέρδη των παιχνιδιών ΒΟΝUS δεν µπορούν να διπλασιασθούν.

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500,00€. Το ανώτατο κέρδος στο 
διπλασιασµό είναι 5.000,00€.
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1.13.1 GALAXY X / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.16 / HGCVLTG-00650-00

Το «Galaxy X» είναι ένα παιχνίδι βασισµένο σε κυλίνδρους, όπου οι νικητήριοι συνδυασµοί 
αποδίδουν από αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι συνδυασµοί πρέπει να 
βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. 
Πληρώνεται µόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραµµή.

Το «Galaxy X» έχει 243 πιθανούς κερδοφόρους συνδυασµούς
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1.13.2  GALAXY X / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύµβολα Μπαλαντέρ 

Το σύµβολο Μπαλαντέρ  υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα.
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1.13.3 GALAXY X / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το συνολικό κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα 
µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€

524



1.13.4  GALAXY X / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.13.5  GALAXY X / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µία νέα οθόνη, όπου ο παίκτης µπορεί να 
επιλέξει ανάµεσα σε µία κόκκινη ή µία µαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από τα 
χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µία κάρτα και δείχνει το αποτέλεσµα 
του γύρου του παιχνιδιού.

Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν, όµως, η κάρτα δεν 
έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%.

Ο παίκτης µπορεί να συνεχίζει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει το 
υπάρχουν ανώτατο όριο κέρδους, τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι.

Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο είσπραξη και όλα 
τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη.

Τα κέρδη των παιχνιδιών ΒΟΝUS δεν µπορούν να διπλασιασθούν.

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500,00€. Το ανώτατο κέρδος στο 
διπλασιασµό  
είναι 5.000,00€.
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1.14.1 TWENTY-SEVEN DELUXE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.26 / HGCVLTG-00689-00

Το «TwentySeven Deluxe» είναι ένα παιχνίδι βασισµένο σε κυλίνδρους, όπου όλα τα κέρδη 
αποδίδονται για συνδυασµούς συµβόλων σε παρακείµενους κυλίνδρους, από τα αριστερά 
προς τα δεξιά, αρχίζοντας από τον κύλινδρο που βρίσκεται εντελώς αριστερά.
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1.14.2 TWENTY-SEVEN DELUXE / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά συνδυασµό συµβόλων είναι έγκυρο.

Το«TwentySeven Deluxe» έχει 27 πιθανούς κερδοφόρους συνδυασµούς.

Σύµβολο Μπαλαντέρ

Τo σύµβολο  είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από το 

σύµβολο 

Σύµβολο Μυστηρίου 

Τρία σύµβολα µυστηρίου   σε έναν κερδοφόρο συνδυασµό αποφέρουν κέρδος που 

κυµαίνεται από ελάχιστο έως ανώτατο µε τον τρέχοντα πίνακα αποδόσεων.

528



1.14.3 TWENTY-SEVEN DELUXE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το συνολικό κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα 
µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.
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Οποιοδήποτε κέρδος 4Χ το συνολικό ποντάρισµα ή περισσότερο στο βασικό παιχνίδι µπορεί 
να ενεργοποιήσει τα HOT GAMES. Μπορείτε να εισπράξετε το κέρδος ή να πατήσετε το 
κουµπί του HOT GAMES για να ξεκινήσετε το παιχνίδι HOT GAMES. Τα HOT GAMES παίζονται 
στην κύρια οθόνη και αποτελούνται από 4 διαφορετικά σετ κυλίν-δρων τα οποία απαιτούν 
στοιχηµατισµό για το κάθε ένα, κάθε σετ κυλίνδρων είναι ένας πίνακας 3Χ3 τα οποία 
περιστρέφονται ταυτόχρονα και σταµατούν ένα-ένα κάθε φορά.

Κατά την διάρκεια των HOT GAMES, όλα τα κέρδη τοποθετούνται σε ένα ξεχωριστό 
µετρητή κερδών. Τα HOT GAMES παίζονται µε κερδισµένα χρήµατα. Ο παίκτης µπορεί είτε 
να στοιχηµατίσει το ίδιο ποσό που στοιχηµάτισε και στην αρχή των HOT GAMES είτε να 
στοιχηµατίσει υψηλότερο ποσό, χωρίς να υπερβεί το ποσό των 36,00€, αρκεί το ποντάρισµα 
να καλύπτεται από το ποσό στο µετρητή κερδών.

Ο παίκτης µπορεί να αποχωρήσει από τα HOT GAMES ανά πάσα στιγµή πατώντας το κουµπί 
είσπραξης. Όλα τα χρήµατα από το µετρητή κερδών προστίθενται στο λογαριασµό του παίκτη 
και συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι.

Κατά τη διάρκεια των HOT GAMES, ο µέγιστος αριθµός διαδοχικών περιστροφών είναι 100 
και το µέγιστο κέρδος είναι 5.000,00€.

Τα HOT GAMES δεν είναι διαθέσιµα αν τα κέρδη στο βασικό παιχνίδι φθάσουν τα 5.000,00€.

1.14.4 TWENTY-SEVEN DELUXE / / ΜΠΟΝΟΥΣ / HOT GAMES
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1.14.5 TWENTY-SEVEN DELUXE  / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.14.6 TWENTY-SEVEN DELUXE / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Κατόπιν µιας πληρωµής στο βασικό παιχνίδι, όπου ο παίκτης κερδίζει λιγότερο από 4Χ το 
συνολικό στοίχηµα, µπορεί να επιλέξει να εισπράξει τα κέρδη του ή να παίξει το παιχνίδι 
διπλασιασµού.

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µία νέα οθόνη, όπου ο παίκτης µπορεί να 
επιλέξει ανάµεσα σε µία κόκκινη ή µία µαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από τα 
χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µία κάρτα και δείχνει το αποτέλεσµα του 
γύρου του παιχνιδιού.

Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν, όµως, η κάρτα 
δεν έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνεται. 

Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%.

Ο παίκτης µπορεί να συνεχίζει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει το 
υπάρχουν ανώτατο όριο κέρδους, τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι.

Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο είσπραξη και όλα 
τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη.

Τα κέρδη των παιχνιδιών ΒΟΝUS δεν µπορούν να διπλασιασθούν.

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500,00€. Το ανώτατο κέρδος στο 
διπλασιασµό είναι 5.000,00€.
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1.15.1 REALLY WILD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.32 / HGCVLTG-00661-00

Το « Really Wild» είναι ένα παιχνίδι βασισµένο σε 3 κυλίνδρους και 5 γραµµές πληρωµής 
όπου όλοι οι νικητήριοι συνδυασµοί αποδίδουν από αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι 
νικητήριοι συνδυασµοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν 
από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Πληρώνεται µόνο το µεγαλύτερο κέρδος ανά γραµµή.
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1.15.2  REALLY WILD / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύµβολα Μπαλαντέρ

Τα σύµβολα Μπαλαντέρ υποκαθιστούν όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από το σύµβολο

Το παιχνίδι έχει δύο σύµβολα Μπαλαντέρ, το Silver Lion           και το Gold Lion

Το σύµβολο             εµφανίζεται µόνο στους κυλίνδρους 1 και 3 και το σύµβολο 
µόνο στον κύλινδρο 2.
Τα κέρδη που συµπεριλαµβάνουν το Gold Lion πολλαπλασιάζονται Χ2 εκτός από την 
περίπτωση κατά την οποία 1 Gold Lion συνδυάζεται µε 2 Silver Lion, το οποίο αποδίδει 
το µέγιστο κέρδος. Σε αυτήν τη περίπτωση τα κέρδη αποδίδονται σύµφωνα µε τον πίνακα 
πληρωµών.

Σύµβολο Μυστηρίου

Το σύµβολο µυστηρίου είναι διάσπαρτο. 

3 σύµβολα             που εµφανίζονται ταυτόχρονα αποδίδουν κέρδη µε βάση των πίνακα 
πληρωµών.
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1.15.3 REALLY WILD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το συνολικό κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα 
µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€
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Οποιοδήποτε κέρδος 4Χ το συνολικό ποντάρισµα ή περισσότερο στο βασικό παιχνίδι µπορεί 
να ενεργοποιήσει τα HOT GAMES. Μπορείτε να εισπράξετε το κέρδος ή να πατήσετε το 
κουµπί του HOT GAMES για να ξεκινήσετε το παιχνίδι HOT GAMES. Τα HOT GAMES παίζονται 
στην κύρια οθόνη και αποτελούνται από 4 διαφορετικά σετ κυλίνδρων τα οποία απαιτούν 
στοιχηµατισµό για το κάθε ένα, κάθε σετ κυλίνδρων είναι ένας πίνακας 3Χ3 τα οποία 
περιστρέφονται ταυτόχρονα και σταµατούν ένα-ένα κάθε φορά.

Κατά την διάρκεια των HOT GAMES, όλα τα κέρδη τοποθετούνται σε ένα ξεχωριστό 
µε-τρητή κερδών. Τα HOT GAMES παίζονται µε κερδισµένα χρήµατα. Ο παίκτης µπορεί  
είτε να στοιχηµατίσει το ίδιο ποσό που στοιχηµάτισε και στην αρχή των HOT GAMES είτε 
να στοιχηµατίσει υψηλότερο ποσό, χωρίς να υπερβεί το ποσό των 36,00€, αρκεί το 
ποντάρισµα να καλύπτεται από το ποσό στο µετρητή κερδών.

Ο παίκτης µπορεί να αποχωρήσει από τα HOT GAMES ανά πάσα στιγµή πατώντας το κουµπί 
είσπραξης. Όλα τα χρήµατα από το µετρητή κερδών προστίθενται στο λογαριασµό του παίκτη 
και συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι.

Κατά τη διάρκεια των HOT GAMES, ο µέγιστος αριθµός διαδοχικών περιστροφών είναι 100 
και το µέγιστο κέρδος είναι 5.000,00€.

Τα HOT GAMES δεν είναι διαθέσιµα αν τα κέρδη στο βασικό παιχνίδι φθάσουν τα 5.000,00€.

1.15.4 REALLY WILD / ΜΠΟΝΟΥΣ / HOT GAMES
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1.15.5 REALLY WILD / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.15.6 REALLY WILD / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Κατόπιν µιας πληρωµής στο βασικό παιχνίδι, όπου ο παίκτης κερδίζει λιγότερο από 4Χ το 
συνολικό στοίχηµα, µπορεί να επιλέξει να εισπράξει τα κέρδη του ή να παίξει το παιχνίδι 
διπλασιασµού.

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µία νέα οθόνη, όπου ο παίκτης µπορεί 
να επιλέξει ανάµεσα σε µία κόκκινη ή µία µαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από τα 
χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µία κάρτα και δείχνει το αποτέλεσµα 
του γύρου του παιχνιδιού.

Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν, όµως, η κάρτα δεν 
έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%.

Ο παίκτης µπορεί να συνεχίζει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει 
το υπάρχουν ανώτατο όριο κέρδους, τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι.

Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο είσπραξη και όλα 
τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη.

Τα κέρδη των παιχνιδιών ΒΟΝUS δεν µπορούν να διπλασιασθούν.

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500,00€. 

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασµό είναι 5.000,00€.
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1.16.1 DEMONIO / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.24 / HGCVLTG-00651-00

Το «Demonio» είναι ένα παιχνίδι βασισµένο σε 5 κυλίνδρους και 5 γραµµές πληρωµής όπου 
όλοι οι νικητήριοι συνδυασµοί αποδίδουν από αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι 
συνδυασµοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον 
πρώτο κύλινδρο αριστερά. Πληρώνεται µόνο το µεγαλύτερο κέρδος ανά γραµµή.
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1.16.2 DEMONIO / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύµβολο Μπαλαντέρ 

Το σύµβολο  υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα. 

Κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού τα σύµβολα  διευρύνονται σε ολόκληρο 
τον κύλινδρο εάν υπάρχει κερδοφόρος συνδυασµός.

Κατά την διάρκεια των «Hot Games» τα  πάντα διευρύνονται σε ολόκληρο τον Κύλινδρο 
και µεταφέρονται στον αντίστοιχο κύλινδρο σε όλα τα επόµενα σετ κυλίνδρων.

Το σύµβολο εµφανίζεται στους τροχούς 2, 3, 4 και 5.
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1.16.2 DEMONIO / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Τα σύµβολα  ενεργοποιούν έναν πολλαπλασιαστή.

Τα κέρδη πολλαπλασιάζονται όταν ένα από αυτά τα σύµβολα εµφανιστεί σε όλες τις θέσεις 
στους κυλίνδρους 1 έως 3 ή 1 έως 4 ή 1 έως 5.

Πολλαπλασιάζει τη νίκη Χ 3       Πολλαπλασιάζει τη νίκη Χ 4       Πολλαπλασιάζει τη νίκη Χ 5
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1.16.3 DEMONIO / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το συνολικό κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα 
µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10 €.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00 €.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000 €
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1.16.4 DEMONIO / ΜΠΟΝΟΥΣ / HOT GAMES

Οποιοδήποτε κέρδος 4Χ το συνολικό ποντάρισµα ή περισσότερο στο βασικό παιχνίδι µπορεί 
να ενεργοποιήσει τα HOT GAMES. Μπορείτε να εισπράξετε το κέρδος ή να πατήσετε 
το κουµπί του HOT GAMES για να ξεκινήσετε το παιχνίδι HOT GAMES. Τα HOT GAMES 
παίζονται στην κύρια οθόνη και αποτελούνται από 4 διαφορετικά σετ κυλίνδρων τα οποία 
απαιτούν στοιχηµατισµό για το κάθε ένα, κάθε σετ κυλίνδρων είναι ένας πίνακας 3Χ3 
τα οποία περιστρέφονται ταυτόχρονα και σταµατούν ένα– ένα κάθε φορά.

Κατά την διάρκεια των HOT GAMES, όλα τα κέρδη τοποθετούνται σε ένα ξεχωριστό 
µετρητή κερδών. Τα HOT GAMES παίζονται µε κερδισµένα χρήµατα. Ο παίκτης µπορεί είτε 
να στοιχηµατίσει το ίδιο ποσό που στοιχηµάτισε και στην αρχή των HOT GAMES είτε να 
στοιχηµατίσει υψηλότερο ποσό, χωρίς να υπερβεί το ποσό των 36,00€, αρκεί το ποντάρισµα 
να καλύπτεται από το ποσό στο µετρητή κερδών.

Ο παίκτης µπορεί να αποχωρήσει από τα HOT GAMES ανά πάσα στιγµή πατώντας το κουµπί 
είσπραξης. Όλα τα χρήµατα από το µετρητή κερδών προστίθενται στο λογαριασµό του παίκτη 
και συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι.

Κατά τη διάρκεια των HOT GAMES, ο µέγιστος αριθµός διαδοχικών περιστροφών είναι 100 
και το µέγιστο κέρδος είναι 5.000,00€.

Τα HOT GAMES δεν είναι διαθέσιµα αν τα κέρδη στο βασικό παιχνίδι φθάσουν τα 5.000,00€.
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1.16.5 DEMONIO / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.16.6 DEMONIO / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Κατόπιν µιας πληρωµής στο βασικό παιχνίδι, όπου ο παίκτης κερδίζει λιγότερο από 4Χ 
το συνολικό στοίχηµα, µπορεί να επιλέξει να εισπράξει τα κέρδη του ή να παίξει το παιχνίδι 
διπλασιασµού.

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µία νέα οθόνη, όπου ο παίκτης µπορεί 
να επιλέξει ανάµεσα σε µία κόκκινη ή µία µαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από 
τα χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µία κάρτα και δείχνει το αποτέλεσµα 
του γύρου του παιχνιδιού.

Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν, όµως, η κάρτα δεν 
έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%.

Ο παίκτης µπορεί να συνεχίζει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει 
το υπάρχουν ανώτατο όριο κέρδους, τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι.

Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο είσπραξη και όλα 
τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη.

Τα κέρδη των παιχνιδιών ΒΟΝUS δεν µπορούν να διπλασιασθούν.

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500,00€. Το ανώτατο κέρδος στο 
διπλασιασµό είναι 5.000,00€.
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1.17.1 KING OF DIAMONDS DELUXE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.30 / HGCVLTG-00649-00

Το «King of Diamond Deluxe» είναι ένα παιχνίδι βασισµένο σε κυλίνδρους όπου όλοι οι 
νικητήριοι συνδυασµοί αποδίδουν από τα αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι 
συνδυασµοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον 
πρώτο κύλινδρο αριστερά. Πληρώνεται µόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραµµή.
Το «King of Diamond Deluxe» έχει 242 πιθανούς κερδοφόρους συνδυασµούς.

1.17.1 KING OF DIAMONDS DELUXE  HD/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.132.2.3 / HGC-001691-TM
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1.17.2 KING OF DIAMOND DELUXE / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Χαρακτηριστικό σύµβολο Μετακύλισης 

Με την παρουσία των κερδών, τα σύµβολα που είναι µέρος ενός κερδοφόρου συνδυασµού 
εκτός από το σύµβολο BONUS αφαιρούνται από τους κυλίνδρους . Πέφτουν νέα σύµβολα και 
µπορούν να δοθούν νέοι πιθανοί κερδοφόροι συνδυασµοί. Αυτό επαναλαµβάνεται έως ότου δεν 
υπάρχουν πια άλλα κέρδη. Για κάθε ακολουθία συµβόλων που πέφτουν, προστίθεται στα κέρδη 
ένας πολλαπλασιαστής. Ο πολλαπλασιαστής αυξάνεται για κάθε ακολουθία και κυµαίνεται από 
Χ2 έως Χ5 το ανώτατο. Κάθε κέρδος που ακολουθεί χρησιµοποιεί τον πολλαπλασιαστή Χ5. Ο 
πολλαπλασιαστής εφαρµόζεται σε κάθε κερδοφόρο συνδυασµό.
Χαρακτηριστικό σύµβολο Μετακύλισης
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1.17.3 KING OF DIAMONDS DELUXE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το συνολικό κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα 
µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10 €.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00 €.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000 €
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1.17.4 KING OF DIAMONDS DELUXE / ΜΠΟΝΟΥΣ

Σύµβολο Bonus

Το σύµβολο είναι διάσπαρτο. 3 έως 5 σύµβολα αποδίδουν έναν αριθµό παιχνιδιών µε 

βάση τoν πίνακα πληρωµών.

Τα σύµβολα δεν εµφανίζονται στα HOT GAMES.

Τα παιχνίδια BONUS παίζονται µε τον ίδιο αριθµό γραµµών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρισµα 
ανά γραµµή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το BONUS.

Τα παιχνίδια BONUS δεν µπορούν να επανενεργοποιηθούν.

Μετά το τέλος όλων των παιχνιδιών BONUS συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι. Το ανώτατο 
συνολικό κέρδος είναι 5.000€. Αν τα συσσωρευµένα κέρδη BONUS φθάσουν 5.000€, ο 
γύρος BONUS τελειώνει.

Περιγραφή 3x 4x 5x

(Διάσπαρτo)

10 παιχνίδια Μπόνους 10 παιχνίδια Μπόνους 10 παιχνίδια Μπόνους
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1.17.5 KING OF DIAMONDS DELUXE / ΜΠΟΝΟΥΣ / HOT GAMES

Οποιοδήποτε κέρδος 4Χ το συνολικό ποντάρισµα ή περισσότερο στο βασικό παιχνίδι µπορεί 
να ενεργοποιήσει τα HOT GAMES. Μπορείτε να εισπράξετε το κέρδος ή να πατήσετε το 
κουµπί του HOT GAMES για να ξεκινήσετε το παιχνίδι HOT GAMES. Τα HOT GAMES παίζονται 
στην κύρια οθόνη και αποτελούνται από 4 διαφορετικά σετ κυλίνδρων τα οποία απαιτούν 
στοιχηµατισµό για το κάθε ένα, κάθε σετ κυλίνδρων είναι ένας πίνακας 3Χ3 τα οποία 
περιστρέφονται ταυτόχρονα και σταµατούν ένα-ένα κάθε φορά.

Κατά την διάρκεια των HOT GAMES, όλα τα κέρδη τοποθετούνται σε ένα ξεχωριστό 
µετρητή κερδών. Τα HOT GAMES παίζονται µε κερδισµένα χρήµατα. Ο παίκτης µπορεί 
είτε να στοιχηµατίσει το ίδιο ποσό που στοιχηµάτισε και στην αρχή των HOT GAMES είτε να 
στοιχηµατίσει υψηλότερο ποσό, χωρίς να υπερβεί το ποσό των 36,00€, αρκεί το ποντάρισµα 
να καλύπτεται από το ποσό στο µετρητή κερδών.

Ο παίκτης µπορεί να αποχωρήσει από τα HOT GAMES ανά πάσα στιγµή πατώντας το κουµπί 
είσπραξης. Όλα τα χρήµατα από το µετρητή κερδών προστίθενται στο λογαριασµό του παίκτη 
και συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι.

Κατά τη διάρκεια των HOT GAMES, ο µέγιστος αριθµός διαδοχικών περιστροφών είναι 100 
και το µέγιστο κέρδος είναι 5.000,00€.

Τα HOT GAMES δεν είναι διαθέσιµα αν τα κέρδη στο βασικό παιχνίδι φθάσουν τα 5.000,00€.
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1.17.6 KING OF DIAMONDS DELUXE / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.17.7 KING OF DIAMONDS DELUXE / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Κατόπιν µιας πληρωµής στο βασικό παιχνίδι, όπου ο παίκτης κερδίζει λιγότερο από 4Χ
το συνολικό στοίχηµα, µπορεί να επιλέξει να εισπράξει τα κέρδη του ή να παίξει το παιχνίδι 
διπλασιασµού.

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασµού εµφανίζεται µία νέα οθόνη, όπου ο παίκτης µπορεί να 
επιλέξει ανάµεσα σε µία κόκκινη ή µία µαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από τα 
χρώµατα, το παιχνίδι του διπλασιασµού αποκαλύπτει µία κάρτα και δείχνει το αποτέλεσµα 
του γύρου του παιχνιδιού.

Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν, όµως, η κάρτα δεν 
έχει το χρώµα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%.

Ο παίκτης µπορεί να συνεχίζει να παίζει γύρους διπλασιασµού µέχρι να χάσει ή να φθάσει το 
υπάρχουν ανώτατο όριο κέρδους, τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι.

Για την έξοδο από το διπλασιασµό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο είσπραξη και όλα 
τα κέρδη θα προστεθούν στο µετρητή πίστωσης του παίκτη.

Τα κέρδη των παιχνιδιών ΒΟΝUS δεν µπορούν να διπλασιασθούν.

Το όριο πονταρίσµατος στο διπλασιασµό είναι 2.500,00€. Το ανώτατο κέρδος στο 
διπλασιασµό είναι 5.000,00€.
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1.18.1 FURIOUS HOT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Version 116.1.0.6 / HGCVLTG-00647-00)

Το “Furious Hot” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 5 γραμμές πληρωμής 
το οποίο πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι συνδυα-
σμοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από 
τον πρώτο κύλινδρο αριστερά.  

Πληρώνεται μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή. 
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1.18.2 FURIOUS HOT / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο  Μπαλαντέρ         υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το 

σύμβολο  

Σύμβολο 

Το σύμβολο         είναι διάσπαρτο. 3 έως 5 σύμβολα αστεριού που εμφανίζονται 

σε οποιεσδήποτε θέσεις στους κυλίνδρους αποδίδουν κέρδη με βάση τον πίνακα πλη-
ρωμών. 
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1.18.3 FURIOUS HOT / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το συνολικό κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμ-
φωνα με τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασμένο παι-
χνίδι τελειώνει αμέσως.   

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€. 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€. 

Μέγιστο ποσό κέρδους  5.000€ 
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1.18.4 FURIOUS HOT / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.18.5 FURIOUS HOT / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣΚατόπιν μιας πληρωμής στο βασικό παιχνίδι, όπου ο παίκτης κερδίζει λιγότερο από
4Χ το συνολικό στοίχημα, μπορεί να επιλέξει να εισπράξει τα κέρδη του ή να παίξει το
παιχνίδι διπλασιασμού.

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μία νέα οθόνη, όπου ο παίκτης 
μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε μία κόκκινη ή μία μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέ-
ξει ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μία κάρτα και 
δείχνει το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. 

Αν αυτή η κάρτα  έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν, όμως, 
η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότη-
τα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίζει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 
φθάσει το υπάρχουν ανώτατο όριο κέρδους, τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο είσπραξη 
και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών ΒΟΝUS δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500,00€. Το ανώτατο κέρδος στο δι-
πλασιασμό είναι 5.000,00€. 
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1.19.1 EXTREME JOKER DELUXE/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.14 / HGCVLTG-00648-00

Το “Extreme Joker Deluxe” είναι ένα παιχνίδι βασισμένο σε 6 κυλίνδρους και 50 γραμ-
μές πληρωμής όπου όλοι οι νικητήριοι συνδυασμοί αποδίδουν από αριστερά προς τα 
δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι συνδυασμοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίν-
δρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Πληρώνεται μόνο το μεγα-
λύτερο κέρδος ανά γραμμή.  

1.19.1 EXTREME JOKER DELUXE HD/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.132.2.5/ HGC-001687-TM
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1.19.2 EXTREME JOKER DELUXE/ ΚΑΝΟΝΕΣ

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Τα σύμβολα Μπαλαντέρ αποδίδουν κέρδη με βάση τον πίνακα πληρωμών και 

υποκαθιστούν όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το σύμβολο 
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1.19.3 EXTREME JOKER DELUXE/ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το συνολικό κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμ-
φωνα με τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασμένο παι-
χνίδι τελειώνει αμέσως.   

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€. 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€. 

Μέγιστο ποσό κέρδους  5.000€ 
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1.19.4 EXTREME JOKER DELUXE/ ΜΠΟΝΟΥΣ

Σύμβολο 

Τα σύμβολα     είναι διάσπαρτα. 3 έως 6 σύμβολα       αποδίδουν έναν αριθμό 
παιχνιδιών Bonus με βάση των πίνακα πληρωμών 

Τα παιχνίδια Bonus παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο πο-
ντάρισμα ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. 

Τα παιχνίδια Bonus δεν μπορούν να επανενεργοποιηθούν. Μετά το τέλος όλων των παι-
χνιδιών Bonus, συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι. 

Το ανώτατο συνολικό κέρδος είναι 5.000,00€. Αν τα συσσωρευμένα κέρδη Bonus φθά-
σουν τα 5.000,00€, ο γύρος Bonus τελειώνει. 
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1.19.5 EXTREME JOKER DELUXE/ ΣΥΜΒΟΛΑ

562



1.19.6 EXTREME JOKER DELUXE/ ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣΚατόπιν μιας πληρωμής στο βασικό παιχνίδι, όπου ο παίκτης κερδίζει λιγότερο από
4Χ το συνολικό στοίχημα, μπορεί να επιλέξει να εισπράξει τα κέρδη του ή να παίξει το
παιχνίδι διπλασιασμού.

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μία νέα οθόνη, όπου ο παίκτης 
μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε μία κόκκινη ή μία μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέ-
ξει ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μία κάρτα και 
δείχνει το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. 

Αν αυτή η κάρτα  έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν, όμως, 
η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότη-
τα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίζει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 
φθάσει το υπάρχουν ανώτατο όριο κέρδους, τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο είσπραξη 
και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών ΒΟΝUS δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500,00€. Το ανώτατο κέρδος στο δι-
πλασιασμό είναι 5.000,00€. 
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1.20.1 X-LINE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version116.1.0.12 / HGCVLTG-00646-00

Το “ X-Line” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής όπου όλοι οι 
νικητήριοι συνδυασμοί αποδίδουν από αριστερά προς τα δεξιά, από τα δεξιά προς τα 
αριστερά και στη μέση. Όλοι οι νικητήριοι συνδυασμοί πρέπει να βρίσκονται σε δια-
δοχικούς κυλίνδρους. Πληρώνεται μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή. 
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1.20.2 X-LINE / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Σύμβολο Μυστηρίου 

Το σύμβολο Μυστηρίου    είναι διάσπαρτο. 

3 έως 5 σύμβολα        που εμφανίζονται ταυτόχρονα αποδίδουν κέρδη με βάση 
των πίνακα πληρωμών . 

565



 1 .20.3 X-LINE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Το συνολικό κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμ-
φωνα με τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασμένο παι-
χνίδι τελειώνει αμέσως.   

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€. 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.   

Μέγιστο ποσό κέρδους  5.000€ 

566



1.20.4 X-LINE / ΣΥΜΒΟΛΑ

567



1.20.5 X-LINE / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-
ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 
ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 
το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-
χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 
το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 
φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 
"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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1.21.1 TYCHERES AMAZONES / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 116.1.0.36 / HGCVLTG-00724-00 

Οι  “Τυχερές Αμαζόνες” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 30 γραμμές πληρωμής. ‘Όλες 
οι πληρωμές αποδίδονται για όμοιους συνδυασμούς, ξεκινώντας από αριστερά προς τα δε-
ξιά εκτός από τα διάσπαρτα σύμβολα που αποδίδουν  οπουδήποτε. ‘Όλοι οι κερδοφόροι 
συνδυασμοί αποδίδουν σε διαδοχικούς κυλίνδρους. 
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1.21.2 TYCHERES AMAZONES / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Τα σύμβολα          αποδίδουν κέρδη με βάση τον πίνακα πληρωμών και υποκαθιστούν όλα 
τα άλλα σύμβολα εκτός από το σύμβολο 
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 1 .21.3 TYCHERES AMAZONES / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά  κερδοφόρα γραμμή. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον 
σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει 
αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€. 
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1  .21.4 TYCHERES AMAZONES / ΜΠΟΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

Σύμβολο Μπόνους 

Το σύμβολο               είναι διάσπαρτο. 7 έως 9 σύμβολα                 που εμφανίζονται σε οποιεσ-
δήποτε θέσεις στους κυλίνδρους 2, 3 και 4 απονέμουν έναν αριθμό Δωρεάν παιχνιδιών Bo-
nus και αποδίδουν κέρδη με βάση τον πίνακα πληρωμών.   
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1.21.5 TYCHERES AMAZONES / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.21.6 TYCHERES AMAZONES / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-
ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 
ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 
το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-
χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 
το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 
φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 
"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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1.22.1 CHRYSO KERASI / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.0.36/  HGC-005531-TM) 

Το “Chryso Kerasi” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. Όλες 
οι πληρωμές αποδίδονται για όμοιους συνδυασμούς, ξεκινώντας από αριστερά προς τα 
δεξιά εκτός από τα διάσπαρτα σύμβολα που αποδίδουν  οπουδήποτε. Όλοι οι κερδο-
φόροι συνδυασμοί αποδίδουν σε διαδοχικούς κυλίνδρους. 

1.22.1 CHRYSO KERASI HD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.2.2/  HGC-001686-TM) 

575



1.22.2 CHRYSO KERASI / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο            υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το σύμβολο 

και το Γιγάντιο κεράσι 

Όλα τα κέρδη που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα σύμβολα Μπαλαντέρ πολλαπλασιάζο-
νται μόνο μια φορά Χ2.  

Το σύμβολο          εμφανίζεται μόνο στους κυλίνδρους 2, 3 και 4. 
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1.22.3 CHRYSO KERASI / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά  κερδοφόρα γραμμή. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον 
σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει 
αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€. 
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1.22.4 CHRYSO KERASI / ΜΠΟΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

Σύμβολο Αστεριού 

Το σύμβολο Αστεριού είναι διάσπαρτο. 5 έως 15 σύμβολα     που εμφανίζονται σε ο-
ποιεσδήποτε θέσεις στους κυλίνδρους αποδίδουν κέρδη και 5 παιχνίδια Bonus. 

 Μία αξία μονάδων από 10-15.000 αντιστοιχούν σε 0,10€- 150,00€ για κάθε σύμβολο Αστε-
ριού που εμφανίζεται. Οι αξίες του συμβόλου Αστεριού δεν πολλαπλασιάζονται Χ2 με το σύμ-
βολο Μπαλαντέρ. Το Bonus Αστεριού είναι το σύνολο όλων των αξιών του συμβόλου Αστεριού 
που εμφανίζονται στη οθόνη.        
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1.22.4 CHRYSO KERASI / ΜΠΟΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

Γιγάντιο Κεράσι 

Το γιγάντιο κεράσι       είναι διάσπαρτο και εμφανίζεται μόνο στα παιχνίδια Bonus. 

Κάθε γιγάντιο κεράσι που εμφανίζεται στους κυλίνδρους  πληρώνει την αξία του Bonus Αστε-
ριού, που ενεργοποίησε το τρέχον σετ των παιχνιδιών Bonus.  Κατά τη διάρκεια των παιχνι-
διών Bonus, ένα ή περισσότερα σύμβολα Μπαλαντέρ σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους 
πολλαπλασιάζει μόνο μια φορά Χ2 το ποσό του Bonus Αστεριού για κάθε γιγάντιο κεράσι. 

Η αξία του Bonus Αστεριού για το τρέχον σετ παιχνιδιών Bonus εμφανίζεται στην επάνω γωνία 
αριστερά. 

Τα παιχνίδια Bonus μπορούν να επανενεργοποιηθούν μέχρι 2 φορές. Μετά το τέλος όλων των 
παιχνιδιών Bonus, συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι. 

Τα παιχνίδια Bonus παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρισμα 
ανά γραμμή όπως ξεκίνησε το Bonus. 

Το ανώτατο συνολικό κέρδος είναι 5.000,00€. Αν τα συσσωρευμένα κέρδη Bonus φθάσουν 
5.000,00€, ο γύρος Bonus τελειώνει. 
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1.22.5 CHRYSO KERASI / ΣΥΜΒΟΛΑ 

580



1.22.6 CHRYSO KERASI / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-
ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 
ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 
το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-
χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 
το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 
φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 
"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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1.23.1 GRAND JEWELS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.0.86 / HGCVLTG-00748-00)

Το “Grand Jewels” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής  όπου όλοι οι 
νικητήριοι συνδυασμοί αποδίδουν από αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι συνδυα-
σμοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο 
αριστερά. Πληρώνεται μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή. 
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1.23.2 GRAND JEWELS / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

To σύμβολο    υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα. 

Νέα Περιστροφή 

Όλα τα σύμβολα που συμπεριλαμβάνονται σε μία νίκη θα παραμείνουν κλειδωμένα στη θέση 
τους και θα δώσουν την ευκαιρία στον παίκτη για μια νέα περιστροφή. Στη νέα περιστροφή , 
όλα τα σύμβολα εκτός από αυτά που έχουν επισημανθεί θα ξανακληρώσουν. Σε περίπτωση που 
προστεθούν περισσότερα σύμβολα σε μια υφιστάμενη γραμμή πληρωμών, θα έχετε την ευκαι-
ρία για μια επιπλέον περιστροφή. Όταν μια νέα περιστροφή δεν συνεισφέρει σε νίκη, όλα τα 
σύμβολα που συμπεριλαμβάνονται στη νίκη αυτή, πληρώνονται με βάση τον πίνακα πληρω-
μών. Η νέα περιστροφή παίζεται με το ίδιο ποντάρισμα ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ενερ-
γοποίησε τη νέα περιστροφή και δεν απαιτείται επιπλέον ποντάρισμα.  

583



1.23.3 GRAND JEWELS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά  κερδοφόρα γραμμή. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον σχετι-
κό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€. 

584



1.23.4 GRAND JEWELS / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.23.5 GRAND JEWELS / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-
ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 
ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 
το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-
χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 
το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 
φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 
"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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1.24.1 HOT FRENZY / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.0.5 / HGCVLTG-00765-00) 

Το “Hot Frenzy” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής το οποίο 
πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι συνδυασμοί πρέπει να βρίσκο-
νται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά.   

1.24.1 HOT FRENZY HD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.2.2 / HGCVLTG-001688-TM) 
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1.24.2 HOT FRENZY / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Τα σύμβολα Μπαλαντέρ       αποδίδουν κέρδη με βάση τον πίνακα πληρωμών και 

υποκαθιστούν όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το σύμβολο 

Το σύμβολο              είναι διάσπαρτο. 3 έως 5 σύμβολα               που εμφανίζονται σε ο-
ποιοσδήποτε θέσεις στους κυλίνδρους αποδίδουν κέρδη με βάση των πίνακα πληρωμών. 

Διάσπαρτο Σύμβολο 
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1.24.3 HOT FRENZY / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά  κερδοφόρα γραμμή. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον 
σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει 
αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€. 
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1.24.4 HOT FRENZY / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.24.5 HOT FRENZY / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-
ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 
ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 
το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-
χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 
το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 
φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 
"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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1.25.1 WILD VALEY / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.0.30 / HGCVLTG-00767-00) 

Το “Wild Valley”  είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής το οποίο 
πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. ‘Όλοι οι νικητήριοι συνδυασμοί πρέπει να βρίσκο-
νται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. 

1.25.1 WILD VALEY HD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.2.2 / HGC-001695-TM) 
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1.25.2 WILD VALEY / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Τα σύμβολα Μπαλαντέρ αποδίδουν κέρδη με βάση τον πίνακα πληρωμών και  υποκαθιστούν 

όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το σύμβολο  

Το σύμβολο Μπαλαντέρ μπορεί να καλύψει από μια έως τέσσερις θέσεις στους κυλίνδρους 
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1.25.3 WILD VALLEY / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά  κερδοφόρα γραμμή. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον σχετι-
κό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€. 
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1.25.4 WILD VALLEY/ ΜΠΟΝΟΥΣ 

Σύμβολο Bonus 

Τα σύμβολα       είναι διάσπαρτα. 3 έως 5 σύμβολα  αποδίδουν έναν αριθμό παι-
χνιδιών Bonus με βάση των πίνακα πληρωμών. 

Τα παιχνίδια Bonus παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο πο-
ντάρισμα ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. Τα παιχνίδια Bonus δεν 
μπορούν να επανενεργοποιηθούν. Μετά το τέλος όλων των παιχνιδιών Bonus, συνεχί-
ζεται το βασικό παιχνίδι.  

Το ανώτατο συνολικό κέρδος είναι 5.000,00€. Αν τα συσσωρευμένα κέρδη από τα παι-
χνίδια Bonus φθάσουν τα 5.000,00€, ο γύρος Bonus τελειώνει. 
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1.25.5 WILD VALLEY/ ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.25.6 WILD VALLEY/ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπορεί 
να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από 
τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει το αποτέ-
λεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το κέρ-
δος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρ-
δος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να φθά-
σει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο "ΕΙΣΠΡΑΞΗ" 
και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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Το “Lighting Fruits” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής όπου όλοι 
οι νικητήριοι συνδυασμοί αποδίδουν από αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι συν-
δυασμοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο 
κύλινδρο  αριστερά. Πληρώνεται μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή. 

 1.26.1 LIGHTNING FRUITS/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 116.1.0.22 / HGCVLTG-00795-00)  

1.26.1 LIGHTNING FRUITS HD/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.132.2.4 / HGC-001692-TM) 
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1.26.2 LIGHTNING FRUITS/ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο   υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το σύμβολο 
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1.26.3 LIGHTNING FRUITS/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά  κερδοφόρα γραμμή. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον 
σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει 
αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€. 
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1.26.4 LIGHTNING FRUITS/ ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΣΗΜΕΝΙΟ 

Το σύμβολο                    είναι διάσπαρτο. 5 έως 20 σύμβολα                  που εμφανίζονται σε οποιεσδή-
ποτε θέσεις στους κυλίνδρους αποδίδουν κέρδη και 3 παιχνίδια Bonus. Μια αξία μονάδων από 
2-4000 αντιστοιχούν σε 0,02 €- 40,00€ για κάθε σύμβολο ασημένιο ρόδι που εμφανίζεται. Το
σύνολο των αξιών από όλα τα ασημένια σύμβολα Ροδιού που εμφανίζονται στην οθόνη ενεργο-
ποιούν το Bonus Αστραπής. Τα ασημένια Ρόδια εμφανίζονται μόνο στο βασικό παιχνίδι.

‘Όλα τα ασημένια Ρόδια που ενεργοποίησαν το παιχνίδι Bonus μετατρέπονται σε κόκκινα Ρό-
δια. Όταν το παιχνίδι Bonus ξεκινήσει τα σύμβολα μετατρέπονται κρατώντας την αρχική αξία. 
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1.26.4 LIGHTNING FRUITS/ ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΣΗΜΕΝΙΟ 

Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών Bonus, μόνο το        το        το    το 

τα       και τα             σύμβολα είναι ενεργοποιημένα. 

‘Όταν εμφανίζονται τα ενεργοποιημένα σύμβολα, παραμένουν κλειδωμένα στη θέση τους 
μέχρι να τελειώσει ο γύρος του παιχνιδιού Bonus και τα υπόλοιπα παιχνίδια Bonus επιστρέ-
φουν στο 3. ‘Όλες οι θέσεις χωρίς ενεργοποιημένα σύμβολα περιστρέφονται ξανά. 

Αφού ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια Bonus ή έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις τα κέρδη α-
ποδίδονται και συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι. 

Τα παιχνίδια Bonus παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρι-
σμα ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. 

Το ανώτατο συνολικό κέρδος είναι 5.000,00€. Αν τα συσσωρευμένα κέρδη από Bonus φθά-
σουν τα 5.000,00€, ο γύρος Bonus τελειώνει. 
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1.26.4 LIGHTNING FRUITS/ ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΣΗΜΕΝΙΟ 

Σύμβολο Κόκκινο Ρόδι 

Το Κόκκινο Ρόδι είναι διάσπαρτο και εμφανίζεται μόνο στα παιχνίδια Bonus. Κάθε Κόκκινο Ρόδι 
που εμφανίζεται στους κυλίνδρους αποδίδει την αξία του Μπόνους Αστραπής που ενεργοποίη-
σε το παιχνίδι Bonus. 

Η αξία του Bonus Αστραπής για τον γύρο του παιχνιδιού Bonus εμφανίζεται στην πάνω οθόνη. 

Σύμβολο Ρόδι Κλώνος 

Τα Ρόδια Κλώνοι αντιγράφονται σε μια κενή διπλανή θέση. Και τα δύο σύμβολα πληρώνουν 
την αξία του Bonus Αστραπής. Τα Ρόδια Κλώνοι εμφανίζονται μόνο στα παιχνίδια Bonus. 

Σύμβολο  Χρυσό Ρόδι 

Τα Χρυσά Ρόδια πολλαπλασιάζουν την αξία για κάθε Κόκκινο Ρόδι από Χ2 μέχρι Χ5 και εμφανί-
ζονται μόνο στα παιχνίδια Bonus. 

603



1.26.4LIGHTNING FRUITS/ ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΣΗΜΕΝΙΟ 

Διαμάντια, Χρυσά και ασημένια σύμβολα 

Τα παιχνίδια Bonus συμπεριλαμβάνουν Διαμάντια, Χρυσά και Ασημένια σύμβολα. Κάθε Δια-
μάντι, Χρυσό και Ασημένιο σύμβολο πληρώνει ποσά ανάλογα με τον πίνακα πληρωμών. Ο 
παίκτης μπορεί να λάβει πολλά Διαμάντια, Χρυσά και Ασημένια σύμβολα κατά τη διάρκεια ε-
νός παιχνιδιού Bonus. Αν ο παίκτης καλύψει όλες τις  θέσεις με ενεργά σύμβολα, το ποσό Δια-
μαντιών απονέμεται ως επιπλέον νίκη μαζί με τις υπόλοιπες νίκες. 
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1.26.5 LIGHTNING FRUITS/ ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.26.6 LIGHTNING FRUITS/ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-
ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 
ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 
το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-
χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 
το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 
φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 
"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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1.27.1 EPIC HOT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.0.15/HGCVLTG-00794-00) 

Το “Epic Hot” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 5 γραμμές πληρωμής όπου όλοι οι νικη-
τήριοι συνδυασμοί αποδίδουν από αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι συνδυασμοί 
πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο 
αριστερά. Πληρώνεται μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή. 

 EPIC HOT HD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.1.9/HGC-002414-TM) 
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1.27.2 EPIC HOT / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ διευρύνεται κατά τη διάρκεια ενός νικηφόρου συνδυασμού και 

υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το σύμβολο           και το σύμβολο  

Σύμβολο Αστεριού 

Το σύμβολο               είναι διάσπαρτο. 3 έως 5 σύμβολα σε οποιεσδήποτε θέσεις στους 

κυλίνδρους  αποδίδουν κέρδη με βάση των πίνακα πληρωμών. 
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Σύμβολο Καμπάνας 

Το σύμβολο   είναι διάσπαρτο. 3 σύμβολα σε οποιεσδήποτε θέσεις στους κυλίνδρους απο-
δίδουν κέρδη με βάση τον πίνακα πληρωμών.  

Το σύμβολο     εμφανίζεται στους τροχούς 1, 3 και 5. 

1.27.2 EPIC HOT / ΚΑΝΟΝΕΣ 
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1.27.3 EPIC HOT / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά  κερδοφόρα γραμμή. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον 
σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει 
αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€. 
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1.27.4 EPIC HOT / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.27.5 EPIC HOT / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-
ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 
ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 
το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-
χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 
το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 
φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 
"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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1.28.1 FREEZING HOT/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 116.1.0.12/HGC-005534-TM)

Το “Freezing Hot” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής το οποίο 
πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι συνδυασμοί πρέπει να βρίσκο-
νται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Πλη-
ρώνεται μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή. 
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1.28.2 FREEZING HOT/ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ   υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το σύμβολο 

Bonus   

‘Όλα τα κέρδη που συμπεριλαμβάνουν 1 έως 4 σύμβολα                 πολλαπλασιάζονται με 
βάση των πίνακα πληρωμών. Το σύμβολο Μπαλαντέρ εμφανίζεται στους κυλίνδρους 2, 
3, 4 και 5. 

Χ16 

Χ8 

Χ4 

Χ2 
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1.28.3 FREEZING HOT/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΉΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά  κερδοφόρα γραμμή. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον 
σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει 
αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€. 
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1.28.4 FREEZING HOT/ ΜΠΟΝΟΥΣ 

Το σύμβολο Bonus    είναι διάσπαρτο. 

3 σύμβολα   Bonus που εμφανίζονται σε οποιεσδήποτε θέσεις στους κυλίνδρους αποδί-
δουν έναν αριθμό παιχνιδιών Bonus βάση τον πίνακα πληρωμών. Το σύμβολο Bonus εμφανί-
ζεται μόνο στους τροχούς 2, 3 και 4. 
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1.28.5 FREEZING HOT/ ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.28.6 FREEZING HOT/ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-
ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 
ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 
το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-
χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 
το συνολικό κέρδος χάνεται. Ή πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 
φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 
"ΕΙΣΠΡΑΞΉ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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1.29.1 HOT FRENZY 40 / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 116.1.0.17/HGCVLTG-00802-00)

Το “Hot Frenzy 40” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής το οποίο 
πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι συνδυασμοί πρέπει να βρίσκο-
νται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Πληρώ-
νεται μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή. 

1.29.1 HOT FRENZY 40 HD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.132.2.2/HGC-001689-TM)
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1.29.2 HOT FRENZY 40 / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Τα σύμβολα Μπαλαντέρ αποδίδουν κέρδη με βάση των πίνακα πληρωμών και υποκαθιστούν όλα 
τα άλλα σύμβολα εκτός από το σύμβολο Αστεριού  

Σύμβολο Αστεριού 

Το σύμβολο Αστεριού     είναι Διάσπαρτο. 3 έως 5 σύμβολα Αστεριού που εμφανίζονται σε ο-
ποιεσδήποτε θέσεις στους κυλίνδρους αποδίδουν κέρδη με βάση των πίνακα πληρωμών. 
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1.29.3 HOT FRENZY 40 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά  κερδοφόρα γραμμή. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον 
σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει 
αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€. 
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1.29.4 HOT FRENZY 40 / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.29.5 HOT FRENZY 40 / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-
ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 
ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 
το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-
χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 
το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 
φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 
"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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1.30.1 HOT FRENZY 6 / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 116.1.0.10 / HGCVLTG-00807-00) 

Το “Hot Frenzy 6” είναι ένα παιχνίδι με 6 κυλίνδρους και 50 γραμμές πληρωμής το οποίο 
πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι συνδυασμοί πρέπει να βρίσκο-
νται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Πληρώ-
νεται μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή. 

1.30.1 HOT FRENZY 6 HD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.132.1.9 / HGC-001714-TM) 
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1.30.2 HOT FRENZY 6 / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Τα σύμβολα Μπαλαντέρ αποδίδουν κέρδη με βάση των πίνακα πληρωμών και υποκαθιστούν όλα 
τα άλλα σύμβολα εκτός από το σύμβολο Αστεριού  

Σύμβολο Αστεριού 

Το σύμβολο Αστεριού    είναι Διάσπαρτο. 3 έως 6 σύμβολα Αστεριού που εμφανίζονται σε 
οποιεσδήποτε θέσεις στους κυλίνδρους αποδίδουν κέρδη με βάση των πίνακα πληρωμών. 
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1.30.3 HOT FRENZY 6 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά  κερδοφόρα γραμμή. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το 
όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€. 
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1.30.4 HOT FRENZY 6 / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.30.5 HOT FRENZY 6 / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-
ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 
ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 
το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-
χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 
το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 
φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 
"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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Το “Tropical Fortune” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής όπου 

όλοι οι νικητήριοι συνδυασμοί αποδίδουν από τα αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι 

συνδυασμοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώ-

το κύλινδρο αριστερά. Πληρώνεται μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή. 

1.31.1TROPICAL FORTUNE/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.0.16/HGCVLTG-00821-00) 

1.31.1TROPICAL FORTUNE HD/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.2.5/HGC-001713-TM)
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1.31.2 TROPICAL FORTUNE / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Τα σύμβολα        επεκτείνονται σε ένα μοτίβο 2Χ2 και υποκαθιστούν όλα τα άλλα σύμβολα ε-

κτός από τα σύμβολα 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ εμφανίζεται στους τροχούς 1, 2, 3 και 4.  

Τα σύμβολα Μπαλαντέρ στις δύο ανώτερες σειρές επεκτείνονται προς τα δεξιά και προς τα κάτω. 

Τα σύμβολα Μπαλαντέρ στις δύο κατώτερες σειρές επεκτείνονται προς τα δεξιά και προς τα πάνω.
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1.31.2 TROPICAL FORTUNE / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Πολλαπλασιαστής 

Τα αλληλεπικαλυπτόμενα σύμβολα Μπαλαντέρ δημιουργούν έναν πολλαπλασιαστή Χ2. 

Όλα τα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπικαλυπτόμενων συμβόλων Μπαλαντέρ, 

πολλαπλασιάζονται. Περισσότερα αλληλεπικαλυπτόμενα σύμβολα Μπαλαντέρ σε μια γραμμή 

κέρδους προσθέτουν έναν υψηλότερο πολλαπλασιαστή.  

Μια γραμμή κέρδους μπορεί να πολλαπλασιαστεί μόνο μια φορά και, αν περιλαμβάνει πε-

ρισσότερους από έναν πολλαπλασιαστή, χρησιμοποιείται πάντα ο υψηλότερος πολλαπλα-

σιαστής.  
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1.31.3 TROPICAL FORTUNE/ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, 

το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 

 Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 
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1.31.4 TROPICAL FORTUNE / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Σύμβολο Μπόνους 

Τα σύμβολα Μπόνους είναι διάσπαρτα. 3 σύμβολα   αποδίδουν έναν αριθμό παιχνιδιών 

Bonus με βάση τον πίνακα πληρωμών. 

Το σύμβολο Μπόνους εμφανίζεται στους τροχούς 1, 3 και 5. 

Τα παιχνίδια Μπόνους παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρι-

σμα ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Μπόνους. 

Τα παιχνίδια Μπόνους μπορούν να επανενεργοποιηθουν μέχρι 9 φορές κατά τη διάρκεια του 

Μπόνους. Μετά το τέλος όλων των παιχνιδιών Μπόνους, συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι.   
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1.31.5 TROPICAL FORTUNE / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.31.6 TROPICAL FORTUNE / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-

ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 

ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 

το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-

χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 

το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 

φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 

"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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1.32.1 ROULETTE CLASSIC/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 116.1.0.98 / HGCVLTG-00834-00)

Το παιχνίδι “Roulette Classic” περιέχει 37 αριθμούς από το “0” μέχρι το “36”. Η διάταξη των 

στοιχημάτων περιλαμβάνει κάθε αριθμό, τα εξωτερικά στοιχήματα καθώς και συνδυασμούς α-

ριθμών. Τα στοιχήματα μπορούν να τοποθετηθούν είτε με προβολή στο τραπέζι της Ρουλέτας 

είτε στην πίστα στοιχηματισμού. Ο παίκτης στοιχηματίζει επιλέγοντας μια μάρκα και πιέζοντας 

το σημείο στο τραπέζι που θα ήθελε να βάλει το στοίχημα. Ο τροχός της Ρουλέτας αρχίζει να γυ-

ρίζει όταν ο παίκτης πατήσει το κουμπί παίξτε. Ο τροχός της Ρουλέτας γυρίζει και η μπίλια θα 

πέσει σε μια από τις θέσεις στον τροχό. 

636



 

1.32.2 ROULETTE CLASSIC/ ΚΑΝΟΝΕΣ

Υπάρχουν 8 διαφορετικά είδη στοιχημάτων στο τραπέζι της ρουλέτας. Το κάθε είδος στοιχήματος 

καλύπτει ένα διαφορετικό σύνολο αριθμών και έχει διαφορετική κατανομή. 

Εσωτερικά Στοιχήματα 

Πάνω στο νούμερο — Απευθείας: 

Μια μάρκα μπορεί να στοιχηματισθεί σε κάθε αριθμό ακόμα και στο 0. Η μάρκα τοποθετείται α-

πευθείας στον αριθμό. 

Δύο Νούμερα — Δυάδα: 

Μια μάρκα μπορεί να στοιχηματιστεί σε δύο διπλανούς αριθμούς τοποθετώντας την μάρκα στην 

γραμμή που χωρίζει τους δυο αριθμούς στο τραπέζι της Ρουλέτας. Σημειώστε ότι η μάρκα μπορεί 

επίσης να τοποθετηθεί στην γραμμή που χωρίζει το 0 και το 1, στην γραμμή που χωρίζει το 0 και 

το  2 ή στην γραμμή που χωρίζει το 0 και το 3. 

Τρία Νούμερα — Τριάδα: 

Τα στοιχήματα Τριάδας (Street) καλύπτουν τρείς αριθμούς. Η μάρκα τοποθετείται στην εξωτερική 

οριακή γραμμή του τραπεζιού της Ρουλέτας δίπλα στην αντίστοιχη σειρά με τους τρεις αριθμούς. 

Σημειώστε ότι τα στοιχήματα τριάδας μπορούν να τοποθετηθούν στο 0, 1 και 2 όπως επίσης και 

στο 0, 2 και 3. 

Τέσσερα Νούμερα — Γωνία: 

Τα στοιχήματα στη γωνία καλύπτουν τέσσερις αριθμούς. Η μάρκα τοποθετείται στον σταυρό όπου 

διασταυρώνονται τέσσερις αριθμοί. Σημειώστε ότι το στοίχημα γωνία μπορεί επίσης να τοποθε-

τηθεί στο 0 και 1, 2, 3 στη εξωτερική γωνία που διασταυρώνονται τα νούμερα 0 και 1, 2, 3. 

Έξι Νούμερα — Εξάδα: 

Ένα στοίχημα σε γραμμή ή εξάδα καλύπτει έξι νούμερα με δύο τριάδες π.χ. έξι διαφορετικοί αριθ-

μοί σε δύο σειρές από τρείς αριθμούς. Η μάρκα τοποθετείται στην εξωτερική οριακή γραμμή του 

τραπεζιού της Ρουλέτας, εκεί όπου διασταυρώνεται με την γραμμή που χωρίζει τις δυο σειρές. 
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1.32.2 ROULETTE CLASSIC/ ΚΑΝΟΝΕΣ

Εξωτερικά Στοιχήματα 

Κολώνες: 

Στην στενή πλευρά του τραπεζιού της Ρουλέτας υπάρχουν τρία πλαίσια μαρκαρισμένα με το 2 

έως το 1. Αν τοποθετήσετε την μάρκα σε ένα από αυτά τα πλαίσια, μαρκάρονται κι οι δώδεκα α-

ριθμοί εκτός του 4.   

Ντουζίνες: 

Αν τοποθετήσετε την μάρκα σε ένα από τα τρία πλαίσια μαρκαρισμένα ως 1ο 12, 2ο 12 και 3ο 

12,μαρκάρονται και οι δώδεκα αριθμοί σε αυτό το σύνολο. 

Κόκκινο / Μαύρο, Ζυγά / Μονά, Μικρά/ Μεγάλα: 

Ένα στοίχημα που τοποθετείται σε ένα από τα πλαίσια στο κάτω μέρος του τραπεζιού καλύπτει 

τους αριθμούς στο μισό τραπέζι της ρουλέτας εκτός  από το 0. Το κάθε πλαίσιο καλύπτει 18 αριθ-

μούς. 
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Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασμένο 

παιχνίδι τελειώνει αμέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

1.32.3 ROULETTE CLASSIC / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
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1.33.1 GLOWING HOT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.0.22/HGCVLTG-00833-00)

Το “Glowing Hot” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 30 γραμμές πληρωμής όπου όλοι οι 

νικητήριοι συνδυασμοί αποδίδουν από τα αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι συν-

δυασμοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύ-

λινδρο αριστερά. Πληρώνεται μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή. 

GLOWING HOT HD/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.1.8/HGC-001733-TM)
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1.33.2 GLOWING HOT / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Τα σύμβολα  Μπαλαντέρ   αποδίδουν κέρδη με βάση τον πίνακα πληρωμών. 

Τα σύμβολα Μπαλαντέρ υποκαθιστούν όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το σύμβολο 

Bonus  
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1.33.3 GLOWING HOT / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Τα σύμβολα Bonus   είναι διάσπαρτα. 6 έως 9 σύμβολα αποδίδουν  μια νίκη και έναν 

αριθμό παιχνιδιών Bonus με βάση τον πίνακα πληρωμών. Το σύμβολο Bonus εμφανίζεται 

στους τροχούς 2,3 και 4 στο βασικό παιχνίδι. 
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1.33.4 GLOWING HOT ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά  κερδοφόρα γραμμή. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 
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1.33.5 GLOWING HOT / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.33.6 GLOWING HOT / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο του διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη όπου ο παίκτης μπο-

ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μία κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα 

από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει το α-

ποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το 

κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει  το χρώμα που επιλέχθηκε, το συνολικό 

κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να φθά-

σει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο "ΕΙΣΠΡΑΞΗ" 

και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  
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1.34.1 EPIC HOT DELUXE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.0.17 / HGC-000002-TM

Το “Epic Hot Deluxe” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής το οποί-

ο πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά μόνο. Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται 

ανά γραμμή πληρωμής.  

EPIC HOT DELUXE HD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.1.13 / HGC-001727-TM)
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1.34.2 EPIC HOT DELUXE / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο        υποκαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από το σύμβολο Αστεριού και Καμπά-

νας. 

Εμφανίζεται στους κυλίνδρους 2, 3 και 4 τόσο στο βασικό παιχνίδι , όσο και στις Hot 

Games.  

Κατά τη διάρκεια των νικητήριων συνδυασμών, τα σύμβολα  επεκτείνονται και μετα-

τρέπουν όλο τον κύλινδρο σε wild. 

Σύμβολο Αστεριού 

Το σύμβολο       είναι διάσπαρτο. Κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού, 3 έως 5 σύμ-

βολα αποδίδουν κέρδη βάση τον πίνακα πληρωμών. 

Τα σύμβολα                εμφανίζονται σε όλους τους κυλίνδρους στο βασικό παιχνίδι. 

Κατά τη διάρκεια των Hot Games, τα σύμβολα υπολογίζονται σε όλα τα 4 σετ κυλίνδρων 

μαζί και ο συνολικός αριθμός των συμβόλων πληρώνει σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών. 

Τα σύμβολα                  εμφανίζονται στους κυλίνδρους 1 και 5 στα Hot Games. 

Σύμβολο Καμπάνας 

Το σύμβολο     είναι διάσπαρτο. 3 σύμβολα καμπάνας σε οποιεσδήποτε θέσεις στους 

κυλίνδρους αποδίδουν κέρδη με βάση τον πίνακα πληρωμών. 

Το σύμβολο  εμφανίζεται μόνο στους κυλίνδρους 1,3 και 5 στο βασικό παιχνίδι. 
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1.34.3 EPIC HOT DELUXE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής , με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα. 

Το παιχνίδι παίζεται σε 10 γραμμές.  

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθόνες 

του παιγνιομηχανήματος. 
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1.34.4 EPIC HOT DELUXE / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Τα Hot Games ενεργοποιούνται με οποιοδήποτε κέρδος 4x το συνολικό ποντάρισμα ή περισσό-

τερο στο βασικό παιχνίδι. 

Παίζονται στην κύρια οθόνη και αποτελούνται από 4 διαφορετικά σετ κυλίνδρων τα οποία α-

παιτούν σχηματισμό για το καθένα. 

Κάθε σετ κυλίνδρων είναι ένας πίνακας 3x5 τα οποία περιστρέφονται ταυτόχρονα και σταμα-

τούν ένα-ένα κάθε φορά. 

Τα Hot Games παίζονται με κερδισμένα χρήματα. 
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1.34.5 EPIC HOT DELUXE
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1.34.6 EPIC HOT DELUXE / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 

Πατώντας το πλήκτρο του διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη όπου ο παίκτης μπορεί να 

επιλέξει ανάμεσα σε μία κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από τα χρώ-

ματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσμα του γύ-

ρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. 

Αν όμως η κάρτα δεν έχει  το χρώμα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότη-

τα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να φθάσει το 

υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο "ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και 

όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  
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1.35.1 PRINCESS OF ASIA / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.0.23/HGC-000140-TM)

Το “Princess of Asia” είναι ένα παιχνίδι 5 κυλίνδρους και 243 τρόπους πληρωμής. Όλοι οι 

νικητήριοι συνδυασμοί πρέπει να εμφανίζονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους, και να ξεκι-

νούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά 

γραμμή. 
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1.35.2 PRINCESS OF ASIA / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το σύμβολο 

Bonus    και το σύμβολο μυστηρίου 

Κατά τη διάρκεια  των παιχνιδιών Bonus, οι νίκες που συμπεριλαμβάνουν σύμβολα Μπαλαντέρ 

πολλαπλασιάζονται τυχαία μέσα από το εύρος τιμών που έχουν επιλέξει οι παίχτες. Ο πολλα-

πλασιαστής είναι ίδιος αν το σύμβολο Μπαλαντέρ δημιουργήσει πολλές γραμμές νίκης. Δύο ή 

περισσότερα σύμβολα Μπαλαντέρ δίνουν τον ίδιο πολλαπλασιαστή και δεν πολλαπλασιάζο-

νται μεταξύ τους. 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ εμφανίζεται στους τροχούς 2, 3 και 4. 
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1.35.3 PRINCESS OF ASIA / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Στον πίνακα πληρωμών εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πληρωμής με 

βάση το 1€ συνολικό στοίχημα. 

Το παιχνίδι παίζεται με 243 τρόπους πληρωμής. 

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Οι αποδόσεις των συμβόλων με βάση το ποντάρισμα είναι διαθέσιμες στις οθόνες του παι-

γνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, 
τοαγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως.

654



1.35.4 PRINCESS OF ASIA / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Σύμβολο Bonus 

Τα σύμβολα Bonus είναι διάσπαρτα και εμφανίζονται σε διπλανούς κυλίνδρους. Αν πετύχετε 3 

έως 5 σύμβολα Bonus ταυτόχρονα, από τα αριστερά προς τα δεξιά, ξεκινώντας από τον κύλιν-

δρο 1, απονέμονται κέρδη με βάση τον πίνακα πληρωμών και ένας αριθμός από παιχνίδια Bo-

nus.  

Σύμβολο Μυστηρίου 

Αν πετύχετε 2 σύμβολα μυστηρίου σε οποιεσδήποτε θέσεις στους κυλίνδρους αποδίδουν κέρ-

δη με βάση τον πίνακα πληρωμών. 

Το σύμβολο μυστηρίου εμφανίζεται μόνο στους κυλίνδρους 1 και 5 στα παιχνίδια Bonus. 
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1.35.4 PRINCESS OF ASIA / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Τα παιχνίδια Bonus παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρι-

σμα ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. 

Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι Bonus, ο παίχτης επιλέγει μια από τις 5 κατηγορίες που θα χρησι-

μοποιήσει κατά τη διάρκεια του Bonus. Οι 5 κατηγορίες παιχνιδιών Bonus είναι οι εξής: 

Τα παιχνίδια Bonus μπορούν να επανενεργοποιηθούν έως 3 φορές. Πριν ξεκινήσει ο νέος κύ-

κλος του παιχνιδιού Bonus, ο παίχτης πρέπει να επιλέξει ξανά μια από τις 5 κατηγορίες. Μρτά 

το τέλος όλων των παιχνιδιών Bonus, συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι.  
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1.35.5 PRINCESS OF ASIA / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.35.6 PRINCESS OF ASIA / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπορεί να 

επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από τα 

χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσμα 

του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το κέρδος δι-

πλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνε-

ται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να φθάσει 

το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο "ΕΙΣΠΡΑΞΗ" 

και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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 1.36.1 Win Supreme 81 / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.0.12/HGC-001717-TM) 

Το “Win Supreme 81” είναι ένα παιχνίδι με 81 πιθανούς κερδοφόρους συνδυασμούς και 

4 κυλίνδρους. Τα σύμβολα μιας νικηφόρας γραμμής πρέπει να εμφανίζονται σε διαδοχι-

κούς κυλίνδρους, και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Πληρώνεται μόνο το 

υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή. 
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 1.36.2 Win Supreme 81 / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολα Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα και ενεργοποιεί μια νέα περι-

στροφή εάν είναι μέρος οποιουδήποτε νικηφόρου συνδυασμού. 

Όλα τα σύμβολα που περιλαμβάνουν μια νίκη και περιέχουν τουλάχιστον ένα σύμβολο 

Μπαλαντέρ κλειδώνουν στη θέση τους για μια περιστροφή. Μετά τη νέα περιστροφή όλοι 

οι κερδοφόροι συνδυασμοί αποδίδουν σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών. Οποιαδήποτε 

νέα γραμμή που συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον ένα Μπαλαντέρ αποδίδει στον παίκτη μια 

επιπλέον περιστροφή. 

Οι νέες περιστροφές παίζονται με το ίδιο στοίχημα που ενεργοποιήθηκαν και δεν απαιτούν 

νέο στοίχημα. Οι νέες περιστροφές μπορούν να ενεργοποιηθούν μέχρι 10 φορές. 
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 1.36.3 Win Supreme 81 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πληρωμής 

με βάση το 1€ συνολικό στοίχημα. 

Το παιχνίδι παίζεται με 81 πιθανούς κερδοφόρους συνδυασμούς . 

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Οι αποδόσεις των συμβόλων με βάση το ποντάρισμα είναι διαθέσιμες στις οθόνες του παι-

γνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, 

το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως.  
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 1.36.4 Win Supreme 81 / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.36.5 Win Supreme 81 / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-

ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 

ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 

το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-

χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 

το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 

φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 

"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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1.37.1 PHOENIX RISING  / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.0.14/HGC-001788-TM)

Το “Το Phoenix Rising” είναι ένα παιχνίδι με 25 γραμμές  πληρωμής και 5 κυλίνδρους. 

Όλοι οι νικητήριοι συνδυασμοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να 

ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά.  Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται α-

νά γραμμή. 

PHOENIX RISING HD/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.1.19/HGC-005533-TM)
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1.37.2 PHOENIX RISING  / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Τα σύμβολα Μπαλαντέρ              διασταυρώνονται και αντικαθιστούν όλα τα άλλα σύμβολα 

εκτός από τα σύμβολα των Bonus και Fireball. Ανεξάρτητα από τις θέσεις που θα εμφανι-

στούν τα σύμβολα Μπαλαντέρ, επεκτείνονται σύμφωνα με την παρακάτω λογική.  

Τα σύμβολα Μπαλαντέρ εμφανίζονται στους κυλίνδρους 2, 3 και 4 στο βασικό παιχνίδι και 

στα παιχνίδια Bonus. Στα παιχνίδια Bonus τα σύμβολα Μπαλαντέρ ωθούνται σε μια θέση 

προς τα κάτω μετά το τέλος κάθε περιστροφής. Οι θέσεις χωρίς σύμβολα Μπαλαντέρ θα περι-

στραφούν κανονικά κατά τη διάρκεια της ώθησης. 
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1.37.3 PHOENIX RISING / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το 1€ συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 25 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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1.37.4 PHOENIX RISING / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Τα σύμβολα Bonus    είναι διάσπαρτα. Αν πετύχετε 3 έως 5 σύμβολα Bonus αποδίδουν έναν 

αριθμό παιχνιδιών Bonus με βάση των πίνακα πληρωμών. 

Τα σύμβολα Bonus εμφανίζονται μόνο στο βασικό παιχνίδι. 

Τα παιχνίδια Bonus παίζονται με τον ίδιο αριθμό αποδόσεων και το ίδιο ποντάρισμα ανά 

γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. 

Τα παιχνίδια Bonus δεν μπορούν να επανενεργοποιηθούν. Μετά το τέλος όλων των παιχνιδιών 

Bonus, συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι. 
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1.37.4 PHOENIX RISING / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Τα σύμβολα Fireball              είναι διάσπαρτα. Συγκεντρώνοντας ταυτόχρονα 5 έως 15 σύμβο-

λα Fireball, σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους, ο παίκτης κερδίζει 3 παιχνίδια Bonus  

μετακύλισης.  Μια αξία μονάδων από 4-2000 αντιστοιχούν σε 0,04€-20,00€ για κάθε σύμβο-

λο Fireball που εμφανίζεται. Τα σύμβολα  Fireball εμφανίζονται στο βασικό παιχνίδι και στα 

παιχνίδια Bonus μετακύλισης αλλά πληρώνονται μόνο στα παιχνίδια κατά το Bonus μετακύ-

λισης. 

Οι αξίες όλων των συμβόλων Fireball που ενεργοποιούν ένα παιχνίδι μετακύλισης μετακι-

νούνται στο κουτί συλλογής κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού Bonus μετακύλισης. Μόλις ε-

νεργοποιηθεί το Bonus μετακύλισης αυτά τα σύμβολα πέφτουν κάτω στην χαμηλότερη δια-

θέσιμη θέση σε κάθε κύλινδρο. 

Τα παιχνίδια Bonus μετακύλισης παίζονται στη βασική οθόνη. Όλα τα παιχνίδια μετακύλι-

σης είναι δωρεάν και έχουν το ίδιο στοίχημα με τον τελευταίο γύρο του βασικού παιχνιδιού. 

Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών Bonus μετακύλισης, μόνο τα σύμβολα Fireball,  Μπλε  Fire-

ball, Διαμάντια, Χρυσά και Ασημένια σύμβολα είναι ενεργά. Ο παίκτης μπορεί να αποκτήσει 

πολλαπλά Χρυσά και Ασημένια σύμβολα κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού Bonus  μετακύλι-

σης. Κάθε νέο ενεργοποιημένο σύμβολο που εμφανίζεται στην οθόνη, πέφτει στη χαμηλό-

τερη θέση του κυλίνδρου που δεν διαθέτει ήδη ένα ενεργοποιημένο σύμβολο. Τα ενεργο-

ποιημένα σύμβολα παραμένουν στη θέση τους και γίνεται εκ νέου περιστροφή σε όλες τις 

θέσεις που δεν έχουν ενεργοποιημένα σύμβολα. 
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1.37.4 PHOENIX RISING / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Όταν μία σειρά είναι γεμάτη με ενεργοποιημένα σύμβολα, δίνεται στον παίκτη ως αντα-

μοιβή το συνολικό ποσό όλων των συμβόλων σε αυτή τη σειρά. Το ποσό της ανταμοιβής 

μετακινείται στο κουτί συλλογής. Η προσγείωση πολλαπλών σειρών στην ίδια περιστροφής 

θα πολλαπλασιάσει το συνολικό ποσό της ανταμοιβής  

Αφού ολοκληρωθεί κάθε σειρά, μετακινούνται τα σύμβολα σε αυτή τη σειρά. Τα υπόλοιπα 

ενεργά σύμβολα πέφτουν κάτω στη χαμηλότερη διαθέσιμη θέση. Ο αριθμός των υπόλοιπων 

παιχνιδιών Bonus μετακύλισης επιστρέφει στο 3. Αφού παιχτούν όλα τα παιχνίδια Bonus 

μετακύλισης, πληρώνεται το ποσό από το κουτί συλλογής και συνεχίζεται το βασικό παιχνί-

δι. 
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1.37.4 PHOENIX RISING / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Τα μπλε σύμβολα Fireball           είναι διάσπαρτα και εμφανίζονται μόνο στα παιχνίδια Bo-

nus μετακύλισης. Τα μπλε σ σύμβολα  Fireball δεν έχουν αξία αλλά βοηθάνε τον παίκτη να 

ολοκληρώσει τις σειρές στο παιχνίδι Bonus  μετακύλισης.   

Διαμάντια, Χρυσά και Ασημένια σύμβολα 

Τα σύμβολα Διαμαντιών, Χρυσά και Ασημένια ‘είναι διάσπαρτα και πληρώνουν αξίες ανάλο-

γα με τον πίνακα πληρωμών. Αυτά τα σύμβολα εμφανίζονται μόνο στα παιχνίδια Bonus με-

τακύλισης. 
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1.37.5 PHOENIX RISING / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.37.6 PHOENIX RISING / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-

ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 

ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 

το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-

χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 

το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 

φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 

"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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1.38.1 HOT PURSUIT 2 HD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.1.30 / HGC-002108-TM)

Το “Hot Pursuit 2 ” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής. Όλοι οι 

νικητήριοι συνδυασμοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν 

από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά.  Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμ-

μή. 
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   1.38.2 HOT PURSUIT 2 HD / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ       διευρύνεται μετατρέποντας ολόκληρο των κύλινδρο σε Μπαλα-

ντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το σύμβολο Μπόνους 
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 1.38.3 HOT PURSUIT 2 HD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το 1€ συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 40 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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   1.38.4 HOT PURSUIT 2 HD / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Το σύμβολο Μπόνους               είναι Διάσπαρτο. Αν πετύχετε 3 έως 5 σύμβολα Bonus αποδίδουν 

έναν αριθμό παιχνιδιών Bonus σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών. Τα σύμβολα Μπόνους εμ-

φανίζονται μόνο στο βασικό παιχνίδι. 

Τα παιχνίδια μπόνους παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρι-

σμα ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. Τα παιχνίδια Bonus δεν μπορούν να 

επανενεργοποιηθούν. Μετά το τέλος όλων των παιχνιδιών Bonus, συνεχίζεται το βασικό παι-

χνίδι. 
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 1.39.5 HOT PURSUIT 2 HD / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.38.6 HOT PURSUIT 2 HD / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-

ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 

ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 

το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-

χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 

το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 

φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 

"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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 1.39.1 LIGHTNING FRUITS 2 / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.0.19 / HGC-002413-TM) 

Το “Lightning Fruits 2 ” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. 

Όλοι οι νικητήριοι συνδυασμοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να 

ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά.  Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται α-

νά γραμμή. 

LIGHTNING FRUITS 2HD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.132.2.1/HGC-008852-TM)
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   1.39.2 LIGHTNING FRUITS 2 / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ             υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από τα σύμβολα Αση-

μένιο και Χρυσό Ρόδι. Τα σύμβολα Μπαλαντέρ εμφανίζονται στο βασικό παιχνίδι και στα παι-

χνίδια Bonus. 
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   1.39.3 LIGHTNING FRUITS 2 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το 1€ συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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   1.39.4 LIGHTNING FRUITS 2 / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Σύμβολο Bonus 

Τα σύμβολα Bonus είναι Διάσπαρτα. Αν πετύχετε 3 σύμβολα Bonus σε οποιεσδήποτε θέσεις 

στους κυλίνδρους αποδίδουν έναν αριθμό παιχνιδιών Bonus με βάση τον πίνακα πληρωμών. 

Το σύμβολο Bonus εμφανίζεται μόνο στους κυλίνδρους 2, 3 και 4 στο βασικό παιχνίδι. Τα 

παιχνίδια Bonus παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρισμα 

ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. Στα παιχνίδια Bonus, το κουτί συλλογής 

είναι ενεργό. Κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού Bonus όλες οι αξίες που εμφανίζονται στα 

σύμβολα Ασημένιου Ροδιού προστίθενται στο κουτί συλλογής. Τα παιχνίδια Bonus δεν μπο-

ρούν να επανενεργοποιηθούν. Αφού έχουν ολοκληρωθεί όλα τα παιχνίδια Bonus, όλες οι νί-

κες και τα ποσά από το κουτί συλλογής πληρώνονται. Μετά συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι. 
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   1.39.5 LIGHTNING FRUITS 2 / ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ 

Σύμβολο Ασημένιου Ροδιού 

Το σύμβολο Ασημένιο Ρόδι είναι διάσπαρτο. Τα σύμβολα Ασημένιου Ροδιού εμφανίζονται στο 

βασικό παιχνίδι και στα παιχνίδια Μπόνους. 

Αν πετύχετε 5 έως 20 σύμβολα Ασημένιου Ροδιού που εμφανίζονται σε οποιεσδήποτε θέσεις 

στους κυλίνδρους αποδίδουν κέρδη και 3 παιχνίδια Bonus Αστραπής. Κάθε σύμβολο Ασημέ-

νιου Ροδιού περιέχει μια αξία μονάδων από 2-4.000 που αντιστοιχούν σε 0,02€- 40,00€. Οι αξί-

ες από όλα τα Ασημένια Ρόδια που ενεργοποιούν τα παιχνίδια Bonus Αστραπής συλλέγονται 

ενεργοποιώντας την αξία του Bonus Αστραπής. Όλα τα Ασημένια Ρόδια που ενεργοποιήσαν το 

παιχνίδι Bonus Αστραπής μετατρέπονται σε κόκκινα Ρόδια. Όταν το παιχνίδι Bonus Αστραπής 

ξεκινήσει τα σύμβολα μετατρέπονται κρατώντας την αρχική αξία. Στα παιχνίδια Bonus , ό 1 εως 

4 σύμβολα Ασημένιου Ροδιού που εμφανίζονται, οι αξίες τους μετακινούνται στο κουτί συλλο-

γής στην επάνω οθόνη. 
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 1.39.5 LIGHTNING FRUITS 2 / ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ 

Τα παιχνίδια Bonus Αστραπής  παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το 

ίδιο ποντάρισμα ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. 

Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών Bonus Αστραπής , μόνο το Κόκκινο Ρόδι, το Χρυσό Ρόδι, το 

Ρόδι Κλώνος , το Διαμάντι, τα Χρυσά και Ασημένια σύμβολα είναι ενεργοποιημένα. Ο παί-

κτης μπορεί να λάβει πολλά Διαμάντια, Χρυσά και Ασημένια σύμβολα κατά τη διάρκεια ε-

νός παιχνιδιού Bonus Αστραπής. Όταν εμφανίζονται τα ενεργοποιημένα σύμβολα, παραμέ-

νουν κλειδωμένα στη θέση τους μέχρι να τελειώσει ο γύρος του παιχνιδιού Bonus Αστρα-

πής και τα υπόλοιπα παιχνίδια Bonus επιστρέφουν στο 3.’Ολες οι θέσεις χωρίς ενεργοποιη-

μένα σύμβολα περιστρέφονται ξανά. Αφού ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια Bonus Αστρα-

πής ή έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις, τα κέρδη αποδίδονται. Αν ο παίκτης καλύψει όλες τις 

θέσεις με ενεργά σύμβολα, το ποσό των Διαμαντιών απονέμεται ως επιπλέον νίκη μαζί με 

τις υπόλοιπες νίκες. Μετά την ολοκλήρωση του Bonus Αστραπής θα συνεχιστεί το βασικό 

παιχνίδι ή το παιχνίδι Bonus.  
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  1.39.5 LIGHTNING FRUITS 2 / ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ 

Σύμβολο Κόκκινο Ρόδι 

Το Κόκκινο Ρόδι είναι Διάσπαρτο και εμφανίζεται μόνο στα παιχνίδια Bonus Αστραπής. Κάθε νέο 

Κόκκινο Ρόδι που εμφανίζεται στους κυλίνδρους αποδίδει την αξία του Bonus Αστραπής που ε-

νεργοποίησε το παιχνίδι Bonus. Η αξία του Bonus Αστραπής για τον γύρο του παιχνιδιού Bonus 

Αστραπής εμφανίζεται στην πάνω οθόνη.  

Σύμβολο Ρόδι Κλώνος 

Τα Ρόδια Κλώνοι αντιγράφονται σε μια κενή διπλανή θέση. Και τα δυο σύμβολα πληρώνουν την 

αξία του Bonus Αστραπής. Τα Ρόδια Κλώνοι εμφανίζονται μόνο στα παιχνίδια Bonus Αστραπής.  

Σύμβολο Χρυσό Ρόδι 

Τα σύμβολα Χρυσού Ροδιού εμφανίζονται στα παιχνίδια Bonus και στα παιχνίδια Bonus Αστρα-

πής. Στα παιχνίδια Bonus τα σύμβολα Χρυσού Ροδιού πολλαπλασιάζουν την αξία τυχαία από το 

κουτί συλλογής από Χ2 έως Χ5. Στα παιχνίδια Bonus Αστραπής πολλαπλασιάζει την αξία κάθε 

συμβόλου Κόκκινου Ροδιού τυχαία από Χ2 έως Χ5. 

Διαμάντια, Χρυσά Και Ασημένια Σύμβολα 

Τα Διαμάντια, Χρυσά και Ασημένια σύμβολα είναι διάσπαρτα, πληρώνουν ποσά ανάλογα με τον 

πίνακα πληρωμών. 
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 1.39.6 LIGHTNING FRUITS 2 / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.39.7 LIGHTNING FRUITS 2 / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-

ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 

ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 

το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-

χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 

το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 

φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 

"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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Το “The Story of the Λαβύρινθος” είναι ένα παιχνίδι με 50 γραμμές και 6 κυλίνδρους το οποίο 

πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. Όλοι οι νικητήριοι συνδυασμοί πρέπει να βρίσκονται σε 

διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Πληρώνεται μόνο το 

υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή. 

1.40.1 THE STORY OF THE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ HD/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.132.3.4/HGC-002764-TM) 
 THE STORY OF THE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.0.29/HGC-005888-TM) 
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 1.40.2 THE STORY OF THE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το Bonus και τα σύμβο-

λα του Bonus Λαβύρινθου. 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ μπορεί να καλύψει από μια έως τέσσερις θέσεις στους κυλίνδρους. 

Τα σύμβολα εμφανίζονται στο βασικό παιχνίδι και στα παιχνίδια Bonus.  
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1.40.3 THE STORY OF THE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ/ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.   

Το παιχνίδι παίζεται σε 50 γραμμές.    

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€   

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€   

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθόνες 

του παιγνιομηχανήματος.   

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως.  
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  1.40.4 THE STORY OF THE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Σύμβολο Μπόνους 

Τα σύμβολα Bonus είναι Διάσπαρτα. 3 έως 6 σύμβολα Bonus αποδίδουν έναν αριθμό παιχνιδιών 

Bonus με βάση των πίνακα πληρωμών. Τα σύμβολα εμφανίζονται μόνο στο βασικό παιχνίδι. 

Τα παιχνίδια Bonus παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρισμα 

ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. 

Τα παιχνίδια Bonus δεν μπορούν να επανενεργοποιηθούν. Μετά το τέλος όλων των παιχνιδιών 

Bonus, συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι. 

Σύμβολο Bonus Λαβύρινθου 

Τα σύμβολα Bonus Λαβύρινθου είναι διάσπαρτα. 3 έως 6 σύμβολα Bonus Λαβύρινθου ταυτό-

χρονα, σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους, ενεργοποιούν το παιχνίδι Bonus Λαβύρινθου. 

Τα σύμβολα του Bonus Λαβύρινθου εμφανίζονται στο βασικό παιχνίδι και στα παιχνίδια Bonus.  
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 1.40.5 THE STORY OF THE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ / ΜΠΟΝΟΥΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ 

Το χαρακτηριστικό του παιχνιδιού Bonus ξεκινάει όταν οι 24 θέσεις καλυφθούν από τα σύμβο-

λα κόκκινου Λαβύρινθου. Ο παίκτης  επιλέγει 6 σύμβολα και κάθε ένα αποκαλύπτει ένα νέο 

σύμβολο: Νόμισμα, Διαμάντι, Χρυσό ή Ασημένιο. Αυτά τα σύμβολα παραμένουν στη θέση τους 

μέχρι να τελειώσει ο γύρος του παιχνιδιού Bonus Λαβύρινθου. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι 

επιλογές, σε κάποιες από τις θέσεις που δεν επιλέχθηκαν θα εμφανιστούν πολλαπλασιαστές. Ο 

αριθμός των πολλαπλασιαστών που εμφανίζεται καθορίζεται από τον αριθμό των συμβόλων 

του Bonus Λαβύρινθου που ενεργοποίησαν το χαρακτηριστικό το. Στον παίκτη θα απονεμηθούν 

οι παρακάτω πολλαπλασιαστές: 

Αριθμός Συμβόλων Πολλαπλασιαστές 
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  1.40.5 THE STORY OF THE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ / ΜΠΟΝΟΥΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ 

Ο παίκτης λαμβάνει 3 παιχνίδια Bonus Λαβύρινθου. Τα παιχνίδια Bonus Λαβύρινθου παίζονται 

με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρισμα ανά γραμμή όπως το παιχνίδι 

που ξεκίνησε το Bonus. Είναι πιθανό να εισέλθετε στο παιχνίδι Bonus Λαβύρινθου από το παι-

χνίδι του Bonus. Το παιχνίδι Bonus τότε θα σταματήσει μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι του Bo-

nus Λαβύρινθου. Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών Λαβύρινθου, μόνο το Νόμισμα , το Πουγκί, 

το Διαμάντι, τα Χρυσά και τα ασημένια σύμβολα είναι ενεργοποιημένα. Όταν εμφανίζονται τα 

ενεργοποιημένα σύμβολα, παραμένουν κλειδωμένα στη θέση τους μέχρι να τελειώσει ο γύρος 

του παιχνιδιού Bonus Λαβύρινθου και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Bonus Λαβύρινθου επιστρέ-

φουν στο 3. Όλες οι θέσεις χωρίς ενεργοποιημένα σύμβολα περιστρέφονται ξανά. Ο παίκτης 

μπορεί να λάβει πολλαπλά Διαμάντια, Χρυσά και Ασημένια σύμβολα κατά τη διάρκεια ενός 

παιχνιδιού Bonus Λαβύρινθου. Αφού ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια Bonus Λαβύρινθου ή 

έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις, τα κέρδη αποδίδονται. Αν ο παίκτης καλύψει όλες τις θέσεις με 

ενεργά σύμβολα, το ποσό των Διαμαντιών απονέμεται ως επιπλέον νίκη μαζί με τις υπόλοιπες 

νίκες. Στη συνέχεια το βασικό παιχνίδι ή το παιχνίδι Bonus θα συνεχιστεί από το σημείο που το 

παιχνίδι Bonus Λαβύρινθου ενεργοποιήθηκε. 
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  1.40.5 THE STORY OF THE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ / ΜΠΟΝΟΥΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ 

Σύμβολο Νομίσματος 

Τα σύμβολα νομισμάτων περιλαμβάνουν μια αξία 0,20 –50 Χ το ποντάρισμα και εμφανίζονται 

μόνο στα παιχνίδια Bonus Λαβύρινθου. 

Σύμβολο Πουγκί 

Η αξία του συμβόλου Πουγκί είναι το σύνολο όλων των συμβόλων νομίσματος που εμφανίζο-

νται στην οθόνη. Αφού το σύμβολο Πουγκί έχει αποκαλύψει το σύνολο, μετατρέπεται σε σύμ-

βολο νομίσματος. Τα σύμβολα Πουγκί εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών 

Bonus Λαβύρινθου. 

Διαμάντια, Χρυσά και Ασημένια Σύμβολα 

Κάθε Διαμάντι, κάθε Χρυσό και Ασημένιο σύμβολο πληρώνει ποσά ανάλογα με τον πίνακα πλη-

ρωμών και εμφανίζονται μόνο στα παιχνίδια Bonus Λαβύρινθου. 
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  1.40.6 THE STORY OF THE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.40.7 THE STORY OF THE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-

ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 

ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 

το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-

χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 

το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 

φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 

"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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 1.41.1 FROUTARIA / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 116.1.0.29/HGC-003701-TM) 

Το “Froutaria”είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 30 γραμμές πληρωμής. Όλοι οι νικη-

τήριοι συνδυασμοί αποδίδουν από αριστερά προς τα δεξιά σε διαδοχικούς κυλίνδρους. 

Πληρώνεται μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή. 
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1.41.2 FROUTARIA / ΚΑΝΟΝΕΣ

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από τα σύμβολα Bonus, 

Flash Cash kai to Level-UP. 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ εμφανίζεται στους τροχούς 3, 4 και 5. 
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1.41.3 FROUTARIA / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το 1€ συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 30 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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1.41.4 FROUTARIA / ΜΠΟΝΟΥΣ Flash Cash

Σύμβολο Flash Cash 

Τα σύμβολα             είναι διάσπαρτα.  Αν πετύχετε 3 έως 9 σύμβολα Flash Cash σε οποιεσδή-

ποτε θέσεις στους κυλίνδρους, αποδίδουν κέρδη με βάση τον  πίνακα πληρωμών. Κατά την 

διάρκεια του βασικού παιχνιδιού, 5 έως 9 σύμβολα Flash Cash αποδίδουν στον παίκτη το 

προοδευτικό ποσό το οποίο είναι το σύνολο της βασικής αξίας και του ποσού προσαύξησης 

όπως εμφανίζεται στην πάνω οθόνη. Το προοδευτικό ποσό είναι διαφορετικό για κάθε αριθ-

μό συμβόλων Flash Cash. Όλα τα στοιχήματα που γίνονται στο βασικό παιχνίδι συμβάλουν 

στο προοδευτικό ποσό. Μια νίκη που συμπεριλαμβάνει ένα ποσό προσαύξησης δεν μπορεί 

να διπλασιαστεί.  

Όταν ένα προοδευτικό ποσό αποδοθεί, αυτό το προοδευτικό ποσό θα ξεκινήσει από τη βα-

σική αξία σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών και θα αυξηθεί ξανά. Όλα τα υπόλοιπα προο-

δευτικά ποσά δεν επηρεάζονται και συνεχίζουν να αυξάνονται. 

Κατά τη διάρκεια του Bonus, μόνο τα σταθερά ποσά για τον κάθε αριθμό των συμβόλων 

Flash Cash αποδίδονται. 
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1.41.5 FROUTARIA / ΜΠΟΝΟΥΣ

Τα σύμβολα         είναι διάσπαρτα. Αν πετύχετε 3 σύμβολα Bonus σε οποιεσδήποτε θέσεις 

στους κυλίνδρους αποδίδουν έναν αριθμό παιχνιδιών Bonus. 

Κατά τη διάρκεια του Bonus, αν πετύχετε 1 ή 2 σύμβολα Bonus αποδίδουν κέρδη με βάση 

τον πίνακα πληρωμών. Αν πετύχετε 3 σύμβολα Bonus αποδίδουν επιπλέον 10 παιχνίδια 

Bonus. Τα σύμβολα Bonus εμφανίζονται μόνο στους κυλίνδρους 2, 3 και 4.  
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1.41.5 FROUTARIA / ΜΠΟΝΟΥΣ

Τα παιχνίδια Bonus παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρι-

σμα ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. Πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια 

Bonus, ο παίκτης επιλέγει μια από τις 5 κάρτες. Κάθε κάρτα έχει τυχαία διαφορετικές επι-

λογές που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Bonus. Οι επιλογές είναι:   

Αφού ο παίκτης επιλέξει μια κάρτα, η επιλογή αποκαλύπτεται. Πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια 

Bonus με αυτή την επιλογή, οι υπόλοιπες διαθέσιμες εμφανίζονται. Ο ενεργός πολλαπλασια-

στής είναι ορατός πάνω από τους κυλίνδρους και πολλαπλασιάζει όλες τις νίκες συμπεριλαμ-

βανομένου τις νίκες Flash Cash.  
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1.41.5 FROUTARIA / ΜΠΟΝΟΥΣ

Τα παιχνίδια Bonus μπορούν να επανενεργοποιηθούν απεριόριστες φορές. Ο πολλαπλασια-

στής δεν επηρεάζεται όταν τα παιχνίδια Bonus επανενεργοποιούνται. Μετά το τέλος όλων των 

παιχνιδιών Bonus, τα κέρδη αποδίδονται και συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι. 

Σύμβολο Level-Up 

Κάθε σύμβολο Level-Up αυξάνει τον πολλαπλασιαστή +1, έως το μέγιστο Χ8. 

Τα Level –Up εμφανίζονται μόνο στα παιχνίδια Bonus.  
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1.41.6 FROUTARIA / ΣΥΜΒΟΛΑ
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Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπορεί να 

επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από τα χρώ-

ματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσμα του γύ-

ρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. 

Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότη-

τα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να φθάσει το 

υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο "ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και 

όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 

1.41.7 FROUTARIA / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
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 1.42.1 GUARDIANS TREASURE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.132.2.2/HGC-003702-TM) 

Το “Guardians Treasure”είναι ένα παιχνίδι με 6 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής. 

Όλοι οι νικητήριοι συνδυασμοί αποδίδουν από αριστερά προς τα δεξιά σε διαδοχικούς 

κυλίνδρους. Πληρώνεται μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή. 
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 1.42.2 GUARDIANS TREASURE / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από τα σύμβολα Bonus, 

Μενταγιόν, Διαμάντια, Χρυσά, Ασημένια και Μυστηρίου. 

4Χ σύμβολα Μπαλαντέρ στον πρώτο κύλινδρο ενεργοποιούν το παιχνίδι Bonus Σφίγγας. 
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  1.42.3 GUARDIANS TREASURE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το 1€ συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 40 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.42.4 GUARDIANS TREASURE / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Σύμβολο Bonus 

Το σύμβολο Bonus            είναι διάσπαρτα.  Αν πετύχετε 3 έως 6 σύμβολα Bonus έναν αριθ-

μό παιχνιδιών Bonus με βάση τον  πίνακα πληρωμών. Τα σύμβολα Bonus εμφανίζονται στο 

βασικό παιχνίδι και στα παιχνίδια Bonus. Τα παιχνίδια Bonus παίζονται με τον ίδιο αριθμό 

γραμμών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρισμα ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ενεργοποίη-

σε το Bonus. Τα παιχνίδια Bonus μπορούν να επανενεργοποιηθούν έως το όριο των 100. 

Μετά το τέλος όλων των παιχνιδιών Bonus, τα κέρδη αποδίδονται και συνεχίζεται το βασικό 

παιχνίδι. 
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  1.42.5 GUARDIANS TREASURE / ΜΠΟΝΟΥΣ ΣΦΙΓΓΑΣ 

Τα παιχνίδια Bonus Σφίγγας παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο πο-

ντάρισμα ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. 

Τα παιχνίδια Bonus Σφίγγας αποτελούνται από μια επιπλέον περιστροφή όπου ενεργά σύμβο-

λα προσγειώνονται και κλειδώνουν στην θέση τους για τον υπόλοιπο γύρο του παιχνιδιού Bo-

nus Σφίγγας. Κατά την διάρκεια των παιχνιδιών Bonus Σφίγγας, είναι ενεργά μόνο τα Μπαλα-

ντέρ, Μενταγιόν, Διαμάντια, Χρυσά, Ασημένια και σύμβολα Μυστηρίου. Ο παίκτης μπορεί να 

κερδίσει πολλαπλά Διαμάντια, Χρυσά, Ασημένια και σύμβολα Μυστηρίου κατά την διάρκεια 

του παιχνιδιού Bonus Σφίγγας. 

Κάθε σύμβολο Μπαλαντέρ και Μενταγιόν που εμφανίζονται στους κυλίνδρους ενεργοποιούν 

μια επιπλέον περιστροφή στο παιχνίδι Bonus Σφίγγας. Μετά από όλα τα παιχνίδια Bonus Σφίγ-

γας που έχουν παιχτεί, όλα τα ολοκληρωμένα κέρδη γραμμών προστίθενται στις υπόλοιπες νί-

κες. Το βασικό παιχνίδι ή το παιχνίδι Bonus θα συνεχίσει από την ενεργοποίηση του παιχνιδιού 

Bonus Σφίγγας. 
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Τα σύμβολα Μενταγιόν δημιουργούν τυχαία μια ανάμιξη από σύμβολα Διαμάντια, Χρυσά, Αση-

μένια και Μυστηρίου. Μετά από αυτό, το σύμβολο Μενταγιόν μετατρέπεται σε Μπαλαντέρ. 

Τα σύμβολα Μενταγιόν εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών Bonus Σφίγγας. 

1.42.5 GUARDIANS TREASURE / ΜΠΟΝΟΥΣ ΣΦΙΓΓΑΣ 

Σύμβολο Μενταγιόν 

Σύμβολο Διαμάντια , Χρυσά και Ασημένια 

Τα Διαμάντια, Χρυσά και Ασημένια σύμβολα είναι διάσπαρτα. Για ένα Διαμάντι, Χρυσό ή Ασημέ-

νιο σύμβολο που πληρώνει, ένα μπαλαντέρ θα εμφανιστεί πάνω από αυτό. Τα σύμβολα Διαμά-

ντια, Χρυσά και Ασημένια εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών Bonus Σφίγγας.  

Σύμβολο Μυστηρίου 

Τα σύμβολα Μυστηρίου περιέχουν μια τιμή μεταξύ 1,00-14,00 Χ το στοίχημα. Για ένα σύμβολο 

Μυστηρίου που πληρώνει, ένα Μπαλαντέρ θα εμφανιστεί πάνω από αυτό. Τα σύμβολα Μυστηρί-

ου εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών Bonus Σφίγγας.  
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  1.42.6 GUARDIANS TREASURE / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπορεί να 

επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από τα χρώ-

ματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσμα του γύ-

ρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. 

Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότη-

τα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να φθάσει το 

υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο "ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και 

όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 

  1.42.7 GUARDIANS TREASURE / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
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 1.43.1 LUXOR TEMPLE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.2.1 / HGC-003703-TM) 

Το “Luxor Temple” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. Όλοι οι νικη-

τήριοι συνδυασμοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον 

πρώτο κύλινδρο αριστερά.  Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή. 
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1.43.2 LUXOR TEMPLE / ΚΑΝΟΝΕΣ

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ διευρύνεται μετατρέποντας ολόκληρο τον κύλινδρο σε Μπαλαντέρ 

και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το Bonus και το EYE Of RA. 

Τα σύμβολα Μπαλαντέρ εμφανίζονται στους κυλίνδρους 2, 3 και 4. 

Σύμβολα EYE OF RA 

Το σύμβολα EYE OF RA είναι πολλαπλασιαστές. Όλες οι νίκες που περιλαμβάνουν σύμβολο 

EYE OF RA πολλαπλασιάζονται τυχαία Χ3, Χ5, Χ6, ή Χ7. 

Το σύμβολο EYE OF RA εμφανίζεται μόνο στον κύλινδρο 5. 
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  1.43.3 LUXOR TEMPLE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το 1€ συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 10 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.43.4 LUXOR TEMPLE / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Το σύμβολο Bonus είναι Διάσπαρτο. Αν πετύχετε 3 σύμβολα Bonus σε οποιασδήποτε θέσεις 

στους κυλίνδρους αποδίδουν έναν αριθμό παιχνιδιών Bonus. Για να καθοριστούν πόσα παι-

χνίδια Bonus κερδίζονται, εμφανίζεται μια νέα οθόνη όπου ο παίκτης μπορεί να επιλέξει 1 

από τα 3 σύμβολα Bonus. Κάθε σύμβολο Bonus περιέχει 10, 20 ή 30 παιχνίδια Bonus. 

Τα σύμβολα Bonus εμφανίζονται μόνο στους κυλίνδρους 2, 3 και 4 στο βασικό παιχνίδι. 

Τα παιχνίδια Bonus παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρι-

σμα ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. 

 Τα παιχνίδια Bonus δεν μπορούν να επανενεργοποιηθούν. Μετά το τέλος όλων των παιχνι-

διών Bonus, συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι.      

Σύμβολο Μπόνους 
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1.43.5 LUXOR TEMPLE / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.43.6 LUXOR TEMPLE / ΣΥΜΒΟΛΑ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-

ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 

ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 

το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-

χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 

το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 

φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 

"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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 1.44.1 FROZEN FIRE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.0.22 / HGC-004690-TM) 

Το “Frozen Fire” είναι ένα παιχνίδι με 4 κυλίνδρους και 25 γραμμές πληρωμής. Όλοι οι νικητή-

ριοι συνδυασμοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον 

πρώτο κύλινδρο αριστερά.  Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή. 
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  1.44.2 FROZEN FIRE / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ διευρύνεται κατά τη διάρκεια ενός νικηφόρου συνδυασμού, μετατρέ-

ποντας ολόκληρο τον κύλινδρο σε μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από 

το σύμβολο Bonus. Τα σύμβολα Μπαλαντέρ εμφανίζονται μόνο στο βασικό παιχνίδι.  
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  1.44.3 FROZEN FIRE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το 1€ συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 25 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.44.4 FROZEN FIRE / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Τα σύμβολα Μπόνους                                        είναι διάσπαρτα. Συγκεντρώνοντας  ταυτόχρονα 3 

ή 4 σύμβολα Μπόνους, σε οποιαδήποτε θέση στους  κυλίνδρους, ο παίκτης κερδίζει 3 παιχνί-

δια Bonus Magnet. 

Τα σύμβολα Bonus δεν περιέχουν αξία στο βασικό παιχνίδι. 

Όλα τα σύμβολα Bonus τα οποία ενεργοποίησαν το Magnet Bonus μετατρέπονται σε σύμβο-

λα Bonus με αξίες όταν το Magnet Bonus ξεκινήσει. 

Κάθε σύμβολο Bonus περιέχει μια αξία μονάδων από 10– 4.000 που αντιστοιχεί σε 0,10€ - 

40,00€ στα παιχνίδια Bonus Magnet. 
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 1.44.5 FROZEN FIRE / ΜΠΟΝΟΥΣ MAGNET 

Τα παιχνίδια Μπόνους Magnet παίζονται  με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο 

ποντάρισμα ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus.  

Κατά την διάρκεια των παιχνιδιών Bonus Magnet, είναι ενεργά μόνο τα σύμβολα Bonus , Mag-

net, Χρυσά και Ασημένια. O παίκτης μπορεί να αποκτήσει πολλαπλά Χρυσά και Ασημένια σύμ-

βολα κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού Bonus Magnet. Όταν εμφανίζονται τα ενεργοποιημένα 

σύμβολα, παραμένουν κλειδωμένα στη θέση και τα υπόλοιπα παιχνίδια Bonus Magnet επιστρέ-

φουν στο 3. Όλες οι θέσεις χωρίς ενεργοποιημένα σύμβολα περιστρέφονται ξανά. Αφού ολο-

κληρωθούν όλα τα παιχνίδια Bonus Magnet ή έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις, τα κέρδη αποδί-

δονται και συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι. Αν ο παίκτης καλύψει όλες τις θέσεις με ενεργά σύμ-

βολα, το ποσό διαμαντιών απονέμεται ως επιπλέον νίκη μαζί με τις υπόλοιπες νίκες.  
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  1.44.5 FROZEN FIRE / ΜΠΟΝΟΥΣ MAGNET 

Η αξία του συμβόλου Magnet είναι το σύνολο όλων των συμβόλων Bonus που εμφανίζονται 

στην οθόνη. Όταν ένα σύμβολο Magnet εμφανίζεται, μαγνητίζει όλα τα σύμβολα Bonus, αφή-

νοντας όλες τις προηγούμενες κατειλημμένες θέσεις από τα σύμβολα Bonus κενές. 

Αφού το σύμβολο Magnet έχει αποκαλύψει το σύνολο, μετατρέπεται σε σύμβολο Bonus. 

Τα σύμβολα Magnet εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών Bonus Magnet. 

Σύμβολο Magnet 

Διαμάντια, Χρυσά και Ασημένια Σύμβολα 

Κάθε Διαμάντι, κάθε Χρυσό και Ασημένιο σύμβολο πληρώνει ποσά ανάλογα με τον πίνακα 

πληρωμών και εμφανίζονται μόνο στα παιχνίδια Bonus Magnet. 
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 1.44.6 FROZEN FIRE / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.44.7 FROZEN FIRE / ΣΥΜΒΟΛΑ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπο-

ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει 

ένα από τα χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει 

το αποτέλεσμα του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέ-

χθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, 

το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να 

φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 

"ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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  1.45.1 HOT FRENZY BONUS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 116.1.0.43 / HGC-005530-TM) 

Το “Hot Frenzy Bonus” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 25 γραμμές πληρωμής. Όλοι οι νι-

κητήριοι συνδυασμοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον 

πρώτο κύλινδρο αριστερά.  Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή. 
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   1.45.2 HOT FRENZY BONUS / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από τα σύμβολα Bonus και το 

Cash Boost. 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ εμφανίζεται στους κυλίνδρους 2, 3, 4 και 5 στο βασικό παιχνίδι και σε 

όλους τους κυλίνδρους στα παιχνίδια Bonus.  
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   1.45.3 HOT FRENZY BONUS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το 1€ συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 25 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθόνες 

του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.45.4 HOT FRENZY BONUS / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Τα σύμβολα Bonus είναι διάσπαρτα. Αν πετύχετε 3 έως 5 σύμβολα Bonus σε οποιεσδήποτε θέ-

σεις στους κυλίνδρους αποδίδουν έναν αριθμό παιχνιδιών Bonus. 

Τα σύμβολα Bonus εμφανίζονται στο βασικό παιχνίδι και στα παιχνίδια Bonus. 

Τα παιχνίδια Bonus παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρισμα 

ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. 

Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών Bonus οι κύλινδροι 1 και 5 καλύπτονται με σύμβολα Μπαλα-

ντέρ. 

Τα παιχνίδια Bonus μπορούν να επανενεργοποιηθούν απεριόριστες φορές. Μετά το τέλος 

όλων των παιχνιδιών Bonus, τα κέρδη αποδίδονται και συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι. 

Σύμβολο Bonus 
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1.45.5 HOT FRENZY BONUS / ΜΠΟΝΟΥΣ  Cash Boost

Σύμβολο Cash Boost 

To σύμβολο Cash Boost είναι διάσπαρτο. Αν πετύχετε 6 έως 15 σύμβολα Cash Boost που εμφα-

νίζονται σε οποιεσδήποτε θέσεις στους κυλίνδρους, κερδίζετε 3 παιχνίδια Cash Boost. 

Tα σύμβολα Cash Boost μπορούν να αποδώσουν 2 είδη νικών: 

• Αξίες μεταξύ 0,10€ - 60€

• Ρουμπίνι, Χρυσό και Ασημένιο ποσό

Όλα τα σύμβολα που ενεργοποίησαν το Cash Boost διατηρούν την αρχική τους αξία και παρα-

μένουν στη θέση τους για όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού Cash Boost. Τα σύμβολα  Cash Boost 

πληρώνονται όταν το παιχνίδι Cash Boost τελειώσει. 

Τα παιχνίδια Cash Boost παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο ποντά-

ρισμα ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. Είναι πιθανό να εισέλθετε στο 

παιχνίδι Cash Boost από ένα παιχνίδι Bonus. Το παιχνίδι  Bonus σταματάει μέχρι να ολοκληρω-

θεί το Cash Boost. 
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   1.45.5 HOT FRENZY BONUS / ΜΠΟΝΟΥΣ  Cash Boost 

Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών  Cash Boost, μόνο το Cash Boost, το Ρουμπίνι, τα Χρυσά και τα 

Ασημένια σύμβολα είναι ενεργοποιημένα. Ο παίκτης μπορεί να λάβει πολλά Ρουμπίνια, Χρυσά 

και Ασημένια σύμβολα κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού Cash Boost. 

Όταν εμφανίζονται τα ενεργοποιημένα σύμβολα, παραμένουν κλειδωμένα στη θέση τους μέχρι 

να τελειώσει ο γύρος του παιχνιδιού Cash Boost και τα υπόλοιπα παιχνίδια Cash Boost επιστρέ-

φουν στο 3. Όλες οι θέσεις χωρίς ενεργοποιημένα σύμβολα περιστρέφονται ξανά. 

Αφού ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια Cash Boost ή έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις, τα κέρδη 

αποδίδονται. Αν ο παίκτης καλύψει όλες τις θέσεις με ενεργά σύμβολα, το ποσό Διαμαντιών α-

πονέμεται ως επιπλέον νίκη μαζί με τις υπόλοιπες νίκες. Μετά την ολοκλήρωση του Cash Boost 

συνεχιστεί το βασικό παιχνίδι ή το παιχνίδι Bonus.   

Ρουμπίνια, Χρυσά και Ασημένια σύμβολα 

Τα Ρουμπίνια,  τα Χρυσά και τα Ασημένια σύμβολα είναι διάσπαρτα και πληρώνουν ποσά ανά-

λογα με τον πίνακα πληρωμών. Αυτά τα σύμβολα εμφανίζονται μόνο στα παιχνίδια Cash Boost. 
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 1.45.6 HOT FRENZY BONUS / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.45.7 HOT FRENZY BONUS / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπορεί να 

επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από τα χρώ-

ματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσμα του γύ-

ρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. 

Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότη-

τα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να φθάσει το 

υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο "ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και 

όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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 1.46.1 DIAMOND DAZE HD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.132.1.21/HGC-005532-TM) 

Το “Diamond Daze” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής. Όλοι οι 

νικητήριοι συνδυασμοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν 

από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά.  Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμ-

μή. 
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   1.46.2 DIAMOND DAZE HD / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Τα σύμβολα Μπαλαντέρ αποδίδουν κέρδη σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών και υποκαθι-

στούν όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το σύμβολο Bonus. 
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    1.46.3 DIAMOND DAZE HD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το 1€ συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 40 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθόνες 

του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.46.4 DIAMOND DAZE HD / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Τα σύμβολα Bonus είναι διάσπαρτα. Αν πετύχετε 3 έως 5 σύμβολα Bonus σε οποιεσδήποτε θέ-

σεις στους κυλίνδρους αποδίδουν έναν αριθμό παιχνιδιών Bonus σύμφωνα με τον πίνακα πληρω-

μών. Τα σύμβολα Bonus εμφανίζονται στο βασικό παιχνίδι. 

Τα Super Bonus παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρισμα ανά 

γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού Super Bonus, 

υπολογίζονται μόνο οι νικηφόρες περιστροφές. Περιστροφές χωρίς οποιαδήποτε νίκη δεν  

υπολογίζονται δεν αυξάνει τον μετρητή των περιστροφών. Τα παιχνίδια Super Bonus δεν μπο-

ρούν να επανενεργοποιηθούν. Μετά το τέλος όλων των παιχνιδιών Super Bonus, συνέχιζεται το 

βασικό παιχνίδι. 

Σύμβολο Bonus 
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1.46.5 DIAMOND DAZE HD / ΣΥΜΒΟΛΑ
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   1.46.6  DIAMOND DAZE HD / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπορεί να 

επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από τα χρώ-

ματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσμα του γύ-

ρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το κέρδος διπλασιάζεται. 

Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθανότη-

τα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να φθάσει το 

υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο "ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και 

όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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1.47.1 VOLCANO QUEEN / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.0.34 / HGC-010433-TM)

Το “Volcano Queen” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 25 γραμμές πληρωμής. Όλα τα 

κέρδη πληρώνουν από τα αριστερά προς τα δεξιά .Όλοι οι νικητήριοι συνδυασμοί πρέπει να 

βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. 

Πληρώνεται μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή . 
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 1.47.2 VOLCANO QUEEN / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο            είναι Μπαλαντέρ. Αντικαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από τα 

σύμβολα Lava Ball και εμφανίζεται μόνο στους κυλίνδρους  2,3,4 και 5 στο βασικό παι-

χνίδι. 
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   1.47.3 VOLCANO QUEEN / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 25 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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 1.47.4 VOLCANO QUEEN / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Tο σύμβολο  είναι διάσπαρτο. Αν πετύχετε 5 έως 15 σύμβολα  Lava Ball που εμφανίζονται 

σε οποιεσδήποτε θέσεις στους κυλίνδρους, κερδίζετε 2 παιχνίδια  Bonus Volcano. 

Τα σύμβολα Lava Ball που εμφανίζονται πρώτα περιέχουν ,μια αξία από 0,10€ - 200,00€. Κατά 

τη διάρκεια ενός παιχνιδιού Bonus Volcano, Κάθε αξία Lava Ball μπορεί να αυξηθεί στα σύμ-

βολα  Μπλε Lava Ball έως και το μέγιστο ποσό 2.200,00€. 

 Τα Σύμβολα  Lava Ball πληρώνονται μόνο όταν το παιχνίδι Bonus Volcano τελειώσει. 

Σύμβολο Lava Ball 
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  1.47.5 VOLCANO QUEEN / ΜΠΟΝΟΥΣ 

 Τα παιχνίδια Bonus Volcano παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο 

ποντάρισμα ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. 

Όταν το παιχνίδι Bonus Volcano ξεκινήσει, η διάταξη των κυλίνδρων αλλάζει από 3Χ5 σε 5Χ5. 

Η πρώτη και δεύτερη σειρά είναι κλειδωμένες μέχρι ο παίκτης να συγκεντρώσει έναν συγκε-

κριμένο αριθμό ενεργών συμβόλων: 

• 10 έως 15 ενεργά σύμβολα στις σειρές  3 έως 5 ξεκλειδώνουν τη σειρά 2.

• 16 έως 20 ενεργά σύμβολα στις σειρές 32έως 5 ξεκλειδώνουν τη σειρά 1.

Οι ξεκλειδωμένες σειρές 1 και 2 προσθέτουν επίσης έναν πολλαπλασιαστή στις σειρές αυτές. 

Οι αξίες από οποιαδήποτε ενεργά σύμβολα στη σειρά 2 πολλαπλασιάζονται Χ2 και οι αξίες 

από οποιαδήποτε ενεργά σύμβολα στη σειρά 1 πολλαπλασιάζονται Χ3. 

Παιχνίδι Bonus Volcano 
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  1.47.5 VOLCANO QUEEN / ΜΠΟΝΟΥΣ 

  Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών Bonus Volcano, είναι ενεργά μόνο τα σύμβολα Lava Ball, 

Μπλε Lava Ball, Διαμάντια, Χρυσά και Ασημένια. Ο παίκτης μπορεί να αποκτήσει πολλαπλά 

Διαμάντια, Χρυσά και Ασημένια σύμβολα κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού Bonus Volcano. 

Τα σύμβολα Lava Ball εμφανίζονται σε όλες τις σειρές, ενώ τα  Μπλε Lava Ball, τα Διαμά-

ντια, τα  Χρυσά και τα Ασημένια σύμβολα εμφανίζονται στις σειρές 3,4 και 5. 

Όταν εμφανίζονται τα ενεργοποιημένα σύμβολα, παραμένουν κλειδωμένα στη θέση τους 

μέχρι να τελειώσει ο γύρος  του παιχνιδιού Bonus Volcano και τα υπόλοιπα παιχνίδια Bo-

nus επιστρέφουν στο 3. Όλες οι θέσεις χωρίς ενεργοποιημένα σύμβολα περιστρέφονται ξα-

νά. 

Αφού ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια  Bonus Volcano ή έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις, τα 

κέρδη αποδίδονται και συνεχίζεται το βασικό παιχνίδι. Αν ο παίκτης καλύψει όλες τις θέ-

σεις με ενεργά σύμβολα, το ποσό των Διαμαντιών απονέμεται ως επιπλέον νίκη μαζί με τις 

υπόλοιπες νίκες. 

Παιχνίδι Bonus Volcano 
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 1.47.5  VOLCANO QUEEN / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Tα σύμβολο  είναι διάσπαρτα  και προσθέτουν αξίες μεταξύ  0,10€ - 200,00€ σε όλα τα 

σύμβολα  Lava Ball στην οθόνη. Αφού  ένα ποσό έχει προστεθεί σε ένα σύμβολο Μπλε Lava 

Ball μεταμορφώνεται σε σύμβολο Lava Ball μεταφέροντας το ίδιο ποσό που μόλις πρόσθε-

σε.  

Τα σύμβολα Μπλε Lava Ball εμφανίζονται στα παιχνίδια Bonus Volcano. 

 Διαμάντια, Χρυσά και Ασημένια σύμβολα 

Τα Διαμάντια, Χρυσά και Ασημένια σύμβολα είναι διάσπαρτα και πληρώνουν ποσά ανάλο-

γα με τον πίνακα πληρωμών. Αυτά τα σύμβολα εμφανίζονται μόνο στα παιχνίδια Bonus Vol-

cano, 

Σύμβολο Μπλε Lava Ball
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   1.47.6 VOLCANO QUEEN / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπορεί να 
επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από τα χρώ-
ματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσμα του 
γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το κέρδος διπλασιάζε-
ται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνεται. Η πιθα-
νότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να φτάσει το 
υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο "ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και 
όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 

 1.47.6 VOLCANO QUEEN / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 
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 1.48.1 ZOUMERO / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.1.1/ HGC-010633-TM)

Το “Ζουμερό” είναι ένα παιχνίδι με 5 τροχούς και 20 γραμμές πληρωμής το οποίο πληρώνει 

από αριστερά προς τα δεξιά. Πληρώνεται μόνο ο πιο νικητήριος συνδυασμός. 

Οι νικητήριες γραμμές αποτελούνται από σύμβολα σε διαδοχικές στήλες, ξεκινώντας με την 

πρώτη στήλη στα αριστερά. 
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 1.48.2 ZOUMERO / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το    είναι Μπαλαντέρ για 

Το     εμφανίζεται μόνο στους τροχούς 2, 3 και 4. 

Σε κάθε περιστροφή στο βασικό παιχνίδι, πριν ξεκινήσει, κάθε τροχός περιέχει θέσεις που α-

ντικαθίστανται τυχαία με τα παρακάτω σύμβολα: 
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  1.48.3 ZOUMERO / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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 1.48.4 ZOUMERO / ΜΠΟΝΟΥΣ 

ΜΠΟΝΟΥΣ ΗΛΙΟΥ 

Το Μπόνους του Ήλιου περιλαμβάνει το σύνολο των αξιών που εμφανίζεται σε όλους  

 

τους               στην οθόνη. 

 

Εμφανίζεται μια αξία κέρματος 10-1.500 που ισοδυναμεί με 0,10c- 15€  σε κάθε  
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 1.48.4 ZOUMERO / ΜΠΟΝΟΥΣ 

5 ή περισσότερα διάσπαρτα σύμβολα             ενεργοποιούν 1 σετ 5 Δωρεάν Παιχνιδιών και 

Μπόνους του Ήλιου. 

Κάθε                           που εμφανίζεται  τροχούς δίνει την αξία του Μπόνους Ήλιου που ενεργοποίησε 

το τρέχον σετ Δωρεάν Παιχνιδιών. 

Τα Δωρεάν Παιχνίδια μπορούν να επανενεργοποιηθούν έως 14 φορές.  Η αξία του Μπόνους 

Ήλιου  για κάθε σετ  Δωρεάν παιχνιδιών που είναι σε αναμονή, εμφανίζεται κάτω δεξιά. Στο 

Μπόνους Δωρεάν Παιχνιδιών χρησιμοποιείται εναλλακτικό σύνολο  τροχών .  

Οι νικητήριοι συνδυασμοί για αυτούς τους τροχούς είναι όπως στο βασικό παιχνίδι αλλά χωρίς 

να εμφανίζονται  
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 1.48.5 ZOUMERO / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.48.6 ZOUMERO/ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

 Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη.  

 

Για να μπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε  

 

Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο. Εάν η επιλογή είναι σωστή  το ποσό κέρδους διπλασιάζεται . 

Κάντε επιλογές μέσω του Πίνακα κουμπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη. 

 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί                         για να πάρετε το τρέχον κέρδος. 

 

Το ειδικό παιχνίδι Ρίσκο δεν είναι διαθέσιμο κατά το Μπόνους Δωρεάν παιχνιδιών. Το αθροι-

στικό κέρδος ενός ειδικού παιχνιδιού Ρίσκου δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000,00€. 

 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Αυτόματο Παίξιμο. 
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 1.49.1 ZOUMEROTERO / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 116.1.1.2/ HGC-010599-TM) 

Το “Ζουμερότερο” είναι ένα παιχνίδι με 5 τροχούς και 25 γραμμές πληρωμής το οποίο πλη-

ρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. Πληρώνεται μόνο ο νικητήριος συνδυασμός. 

Οι νικητήριες γραμμές αποτελούνται από σύμβολα σε διαδοχικές στήλες, ξεκινώντας με την 

πρώτη στήλη στα αριστερά. 
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 1.49.2 ZOUMEROTERO/ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο                 είναι Μπαλαντέρ για: 

Το                   εμφανίζεται μόνο στους τροχούς 3,4 και 5. 

Σε κάθε περιστροφή στο βασικό παιχνίδι, πριν ξεκινήσει, κάθε τροχός περιέχει θέσεις που αντι-

καθίστανται τυχαία με τα παρακάτω σύμβολα: 

 
ή 
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  1.49.3 ZOUMEROTERO / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 25 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,25€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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 1.49.4 ZOUMEROTERO/ ΜΠΟΝΟΥΣ ΗΛΙΟΥ 

Το               εμφανίζει 1-800 νομίσματα (ισούνται με 0,01€ έως 8,00€)ή ΜΙΝΙ.  

Το Μπόνους ‘Ήλιου είναι το άθροισμα όλων των αξιών των                που εμφανίζονται στην οθό-

νη όταν ενεργοποιείται το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών.  

5 ή περισσότερα διάσπαρτα σύμβολα               δίνουν το Μπόνους του Ήλιου και 1 σύνολο 5 Δω-

ρεάν περιστροφών . 

Αν δοθούν πρόσθετα σύνολα Δωρεάν περιστροφών, θα παιχτούν αφού ολοκληρωθεί το τρέχον 

σετ των Δωρεάν περιστροφών. 

Κατά το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών, κάθε διάσπαρτο                 δίνει  το Μπόνους Ήλιου που 

ενεργοποίησε το τρέχον σύνολο Δωρεάν περιστροφών. 

Η αξία του Μπόνους Ήλιου εμφανίζεται κάτω από τους τροχούς. 

Η αξία του Μπόνους Ήλιου για κάθε σύνολο Δωρεάν περιστροφών σε εκκρεμότητα εμφανίζεται 

στην κάτω δεξιά γωνία. Τα Δωρεάν παιχνίδια μπορούν να επανενεργοποιηθούν έως 14 φορές. 

Κατά το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών χρησιμοποιείτε διαφορετικό σύνολο τροχών . Οι νικη-

τήριοι συνδυασμοί για αυτούς τους τροχούς είναι όπως στο βασικό παιχνίδι,  με τη διαφορά 

ότι δεν εμφανίζεται το              

Κατά το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών μπορείτε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες περιστροφές. 

Κατά το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον Μπόνους Τροχό. 
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  1.49.5 ZOUMEROTERO / ΜΠΟΝΟΥΣ ΤΡΟΧΟΣ 

Κατά το βασικό παιχνίδι, 3 ή περισσότερες στοίβες από             δίνουν 1 περιστροφή του 

Μπόνους Τροχού. 

 

Μια στοίβα αποτελείται από               σε κάθε θέση ενός τροχού. 

 

Το                δεν είναι ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ για το όσον αφορά στην ενεργοποίηση του Μπόνους Τρο-

χού 

Όσα νομίσματα εμφανίζονται κατά το Μπόνους έχουν ήδη πολλαπλασιαστεί με το συνολικό 

ποντάρισμα. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες περιστροφές του Μπόνους Τροχού 

όταν παίζετε τον Μπόνους Τροχό. 
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  1.49.5 ZOUMEROTERO / ΜΠΟΝΟΥΣ ΤΡΟΧΟΣ 

Τα πιθανά έπαθλα για 3, 4 ή 5 στοίβες παρατίθενται παρακάτω: 

Πιθανό Έπαθλο:  

 10,12 ή 15 φορές το συνολικό ποντάρισμα ή Διαμαντένιες Δωρεάν περιστροφές με 5-10 φορές 

το συνολικό ποντάρισμα, Μίνι ή Μικρό ως Μπόνους Ήλιου  ή Μίνι, Μικρό, Μεγάλο ή Γιγάντιο. 

Αριθμός στοιβών 3 

Αριθμός στοιβών 4 

Πιθανό Έπαθλο:  

15,30 ή 50 φορές το συνολικό ποντάρισμα ή Διαμαντένιες Δωρεάν περιστροφές με 10-20 φο-

ρές το συνολικό ποντάρισμα, Μίνι ή Μικρό ως Μπόνους Ήλιου ή Μίνι, Μικρό, Μεγάλο ή Γιγά-

ντιο. 

Αριθμός στοιβών 5 

Πιθανό Έπαθλο:  

50, 100 ή 200 φορές το συνολικό ποντάρισμα ή Διαμαντένιες Δωρεάν περιστροφές με 

20-50 φορές το συνολικό ποντάρισμα, Μίνι ή Μικρό ως Μπόνους Ήλιου  ή Μίνι, Μικρό, 

Μεγάλο ή Γιγάντιο. 
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  1.49.6 ZOUMEROTERO / ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ 

Προσφέρονται 5 δωρεάν περιστροφές. 

Κατά τις Διαμαντένιες Δωρεάν περιστροφές κάθε διάσπαρτο  δίνει το Μπόνους 

Ήλιου. 

Η αξία του Μπόνους Ήλιου εμφανίζεται κάτω από τους τροχούς. 

Ένα σύμβολο  εμφανίζεται εγγυημένα στον τροχό 3 κατά την πρώτη δωρεάν περι-

στροφή. 

Το    εμφανίζεται μόνο στον τροχό 3 κατά την πρώτη Δωρεάν περιστροφή. 

Σε όλες τις επόμενες Δωρεάν περιστροφές το  μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήπο-

τε τροχό 

Κατά τις  Διαμαντένιες Δωρεάν περιστροφές χρησιμοποιείται διαφορετικό σύνολο τροχών. 

Οι νικητήριοι συνδυασμοί για αυτούς τους τροχούς είναι όπως στο βασικό παιχνίδι, 

με τη διαφορά οτι δεν εμφανίζεται το  και το 

Κατά τις Διαμαντένιες Δωρεάν περιστροφές δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες Δω-

ρεάν περιστροφές . Κατά τις Διαμαντένιες Δωρεάν περιστροφές δεν μπορείτε να ενεργοποιή-

σετε τον Μπόνους  Τροχό. 
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  1.49.6 ZOUMEROTERO / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.49.7 ZOUMEROTERO / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

 Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη.  

 

Για να μπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε  

 

Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο. Εάν η επιλογή είναι σωστή  το ποσό κέρδους διπλασιάζεται . 

Κάντε επιλογές μέσω του Πίνακα κουμπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη. 

 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί                         για να πάρετε το τρέχον κέρδος. 

 

Το ειδικό παιχνίδι Ρίσκο δεν είναι διαθέσιμο κατά το Μπόνους Δωρεάν παιχνιδιών. Το αθροι-

στικό κέρδος ενός ειδικού παιχνιδιού Ρίσκου δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000,00€. 
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 1.50.1 MONEY COLLECTION / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το “Money Collection” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. ‘Όλοι 

οι νικητήριοι συνδυασμοί πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικούς κυλίνδρους και να ξεκινούν 

από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Πληρώνεται μόνο το υψηλότερο κέρδος ανά γραμμή. 
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  1.50.2 MONEY COLLECTION / ΚΑΝΟΝΕΣ 

 

Τα σύμβολα Μπαλαντέρ υποκαθιστούν όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από τα σύμβολα Money 

Boost. Τα σύμβολα Wild και τα σύμβολα Money Boost μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα. 

Όταν συμβεί αυτό στο βασικό παιχνίδι, οι αξίες σε όλα τα σύμβολα Money Boost αθροίζονται 

και στη συνέχεια πληρώνονται από όλα τα σύμβολα Wild. 

Σύμβολο Μπαλαντέρ  
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 1.50.3 MONEY COLLECTION / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το 1€ συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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 1.50.4 MONEY COLLECTION / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Τα σύμβολα Money Boost είναι Διάσπαρτα. Αν πετύχετε 5 έως 15 σύμβολα Money Boost σε 

οποιεσδήποτε θέσεις στους κυλίνδρους αποδίδουν έναν αριθμό παιχνιδιών Bonus με βάση 

τον πίνακα πληρωμών. Όταν ενεργοποιούνται τα παιχνίδια Bonus, οι αξίες σε όλα τα σύμβολα 

Boost προστίθενται στον μετρητή Bonus στην επάνω οθόνη. 

Σύμβολο Money Boost 

Τα παιχνίδια Bonus παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών αποδόσεων και το ίδιο ποντάρισμα 

ανά γραμμή όπως το παιχνίδι που ξεκίνησε το Bonus. Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών Bonus. 

Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών Bonus, ο μετρητής Bonus ενεργοποιείται με ένα αρχικό ποσό 

από τα σύμβολα ενεργοποίησης. Το ποσό στον μετρητή Bonus δεν μπορεί να μειωθεί και αυξά-

νεται κάθε φορά που εμφανίζεται ένα σύμβολο Money Boost. Κάθε σύμβολο Μπαλαντέρ που 

εμφανίζεται στη συνέχεια πληρώνει το ποσό στον μετρητή Bonus.   

Τα παιχνίδια Μπόνους δεν μπορούν να επανενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια ενός γύρου παι-

χνιδιού Bonus. Αφού έχουν ολοκληρωθεί  όλα τα παιχνίδια Bonus, οι νίκες και το τελικό ποσό 

στον μετρητή Bonus πληρώνονται. Μετά το βασικό παιχνίδι συνεχίζεται. 
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1.50.5 MONEY COLLECTION / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.50.6 MONEY COLLECTION / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Πατώντας το πλήκτρο διπλασιασμού εμφανίζεται μια νέα οθόνη, οπού ο παίκτης μπορεί να 
επιλέξει ανάμεσα σε μια κόκκινη ή μια μαύρη κάρτα. Όταν ο παίκτης επιλέξει ένα από τα 
χρώματα, το παιχνίδι του διπλασιασμού αποκαλύπτει μια κάρτα και δείχνει το αποτέλεσμα 
του γύρου του παιχνιδιού. Αν αυτή η κάρτα έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το κέρδος διπλα-
σιάζεται. Αν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε, το συνολικό κέρδος χάνεται. Η 
πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύρους διπλασιασμού μέχρι να χάσει ή να φτάσει 
το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται το κανονικό παιχνίδι. 

Για την έξοδο από το διπλασιασμό, ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο "ΕΙΣΠΡΑΞΗ" και 
όλα τα κέρδη θα προστεθούν στο μετρητή πίστωσης του παίκτη. 

Τα κέρδη των παιχνιδιών μπόνους δεν μπορούν να διπλασιασθούν. 

Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€.  

Το ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€ 
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

–  Spartacus
 (Version DCD8-000-1030 V1030 / HGCVLTG-00417-00)

–  Zeus
(Version DCD5-000-1040 V1040 / HGCVLTG-00416-00)

– Rainbow Riches
(Version DD5D-000-1050 V1050 / HGCVLTG-00418-00)

– Treasures of Cairo
(Version DCD9-000-1040 V1040 / HGCVLTG-00422-00)

–  Jungle Wild II
(Version DCD7-000-1040 V1040 / HGCVLTG-00420-00)

–   Ζουµερό
(Version DE9D-000-1000 V1000 / HGCVLTG-00415-00)

– Bierhaus
(Version DD5B-000-1020 V1020 / HGCVLTG-00466-00)

– Zeus 1000
(Version DD5C-000-1020 V1020 / HGCVLTG-00467-00)

– Quick Hit
(Version DEB0-000-1020 V1020 / HGCVLTG-00557-00) 

– Montezuma
(Version DEB1-000-1020 V1020 / HGCVLTG-00567-00)

– Pame Pali Roulette
 (Version DEC5-000-1000 V1000 / HGCVLTG-00609-00)

Τα αποδιδόµενα ποσοστά κέρδους κάθε Παιγνίου όπως επίσης και η περιγραφή των Παιγνίων αναφέρονται στις τρέχουσες εκδόσεις που είναι 
εγκατεστηµένες στα Παιγνιοµηχανήµατα.

Ελάχιστο 86,01% / Μέγιστο 96,10% 

Ελάχιστο 86,19% / Μέγιστο 96,06% 

- Zoumerotero
( Version DECD-000-1000 V1000 /HGCVLTG-00726-00)

- Invaders Return from the Planet Moolah
( Version DED9-000-1010 V1010 /HGCVLTG-00760-00)

Ελάχιστο 86,20% / Μέγιστο 96,13%

Ελάχιστο 86,16% / Μέγιστο 96,47%

Ελάχιστο 86,09% / Μέγιστο 96,11%

Ελάχιστο 90.73% / Μέγιστο 96,44%

Ελάχιστο 86,75% / Μέγιστο 95,78%

Ελάχιστο 88,23% / Μέγιστο 96,00%) 

Ελάχιστο 88,07% / Μέγιστο 96,00%

Ελάχιστο 87,87% /  Μέγιστο 95,86%

Ελάχιστο 92,11% / Μέγιστο 94,74%

Ελάχιστο 92,04%  / Μέγιστο 95,41%

Ελάχιστο 86,02% / Μέγιστο 95,01%

- 88 Fortunes
( Version DECF-000-1010 V1010 HGCVLTG-00796-00)

- Dragon Mistress
( Version DEB5-000-1000 V1000 HGCVLTG-00786-00) 

Ελάχιστο 88,07% / Μέγιστο 96,00%

Ελάχιστο 91,00% / Μέγιστο 93,09%
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

Τα αποδιδόµενα ποσοστά κέρδους κάθε Παιγνίου όπως επίσης και η περιγραφή των Παιγνίων αναφέρονται στις τρέχουσες εκδόσεις που είναι 
εγκατεστηµένες στα Παιγνιοµηχανήµατα.

Ελάχιστο 88,26% / Μέγιστο 94,13%

Ελάχιστο 87,87% / Μέγιστο 95,86%

- Gold Fish
( Version DF29-000-1000 V1000 / HGC-001792-TM) 

- Lucky Ladies
( Version DF28-000-1000 V1000 / HGC-001734-TM) 

- Alice
( Version DEF9-000-1000 V1000/ HGC-000138-TM)

- Bier Haus 200
(Version DEFA-000-1010 V1010 / HGC-000008-TM

Ελάχιστο 87,95% / Μέγιστο 95,95%

Ελάχιστο 88,00% / Μέγιστο 96,00%

- Reel Rainbows
(Version DF23-000-1000 V1000 / HGC-001710-TM

Ελάχιστο 88,01% / Μέγιστο 94,02%
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SCIENTIFIC GAMES

1.1 
1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 
1.1.5 
1.1.6 

1.2 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 
1.2.6 

1.3 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 
1.3.5 
1.3.6 

1.4 
1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 
1.4.4 
1.4.5 
1.4.6 

JUNGLE WILD II
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους / Εξαιρετικών Περιστροφών 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

SPARTACUS
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

TREASURES OF CAIRO
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

ZEUS
Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους / Εξαιρετικών Περιστροφών 
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

1.5 RAINBOW RICHES
1.5.1 Περιγραφή Παιχνιδιού 
1.5.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.5.3 Πίνακας Πληρωµών /  Αποδόσεων
1.5.4 Μπόνους 
1.5.5 Σύµβολα 
1.5.6 ∆ιπλασιασµός 

1.6 ΖΟΥΜΕΡΟ
1.6.1 Περιγραφή Παιχνιδιού 
1.6.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.6.3 Πίνακας Πληρωµών /  Αποδόσεων
1.6.4 Μπόνους 
1.6.5 Σύµβολα
1.6.6 ∆ιπλασιασµός 

1.7 BIERHAUS
1.7.1 Περιγραφή Παιχνιδιού 
1.7.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.7.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
1.7.4 Μπόνους 
1.7.5 

∆ιπλασιασµός 

1.9 QUICK HIT 
1.9.1 Περιγραφή Παιχνιδιού 
1.9.2 Κανόνες Παιχνιδιού
1.9.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
1.9.4 Ειδικό παιχνίδι «QUICK HIT»       
1.9.5 
1.9.6 Σύµβολα
1.9.7 ∆ιπλασιασµός 

Μπόνους

1.10 MONTEZUMA
1.10.1 Περιγραφή Παιχνιδιού 
1.10.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.10.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
1.10.4 Μπόνους      
1.10.5 Σύµβολα 

1.8 ZEUS 1000
1.8.1 Περιγραφή Παιχνιδιού 
1.8.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.8.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
1.8.4 Μπόνους 
1.8.5 Σύµβολα 
1.8.6 ∆ιπλασιασµός 

1.7.6 
Σύµβολα 

1.10.6 ∆ιπλασιασµός 777



Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Πονταρίσµατα & Πληρωµές

1.11 PAME PALI ROULETTE
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 

1.11.1 
1.11.2 
1.11.3 
1.11.4
1.11.4 Ειδικό Παιχνίδι "Πάµε Ξανά" 

1.12 
1.12.1 
1.12.2 
1.12.3
1.12.4
1.12.5
1.12.6
1.12.7

1.13 

ZOUMEROTERO 

1.13.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

1.13.2 

Κανόνες Παιχνιδιού 

1.13.3 

Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 

1.13.4 

Μπόνους 'Ηλιος      

1.13.5 
1.13.6 

Μπόνους ∆ιαµαντένιες ∆ωρεάν Περιστροφές

1.13.7 

Σύµβολα

Μπόνους Τροχός

∆ιπλασιασµό

1.14 
1.14.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

1.14.2 

Κανόνες Παιχνιδιού

1.14.3 

Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 

1.14.4 

Μπόνους "Εισβολή" 

1.14.5 

Μπόνους "Ειδικές Αγελάδες"

1.14.6 

Σύµβολα

1.14.7 

∆ιπλασιασµός 

1.15 
1.15.1 
1.15.2 
1.15.3 
1.15.4 
1.15.5
1.15.6

INVADERS RETURN FROM THE PLANET MOOLAH 
1.12.8

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους Fu Babies
Μπόνους ∆ωρεάν Παιχνιδιών 
Μπόνους Επιβράβευσης 
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός1.14.8

88 FORTUNES 

DRAGON MISTRESS
Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/∆ιασποράς
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Μπόνους ∆ωρεάν Περιστροφών
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός1.15.7 778



Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

1.16 
1.16.1 
1.16.2 
1.16.3 
1.16.4 

1.16.6
1.16.7

1.16.5

1.17 
1.17.1 
1.17.2 
1.17.3 
1.17.4 
1.17.5

1.18 ALICE 

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους Fu Babies
Μπόνους ∆ωρεάν Παιχνιδιών 
Μπόνους Επιβράβευσης 

1.18.1
1.18.2
1.18.3
1.18.4
1.18.5
1.18.6

1.19 BIERHAUS 200
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.19.4
1.19.5
1.19.6

1.20 
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.20.6

GOLD FISH 

Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Μπόνους Fu Babies
Μπόνους ∆ωρεάν Παιχνιδιών
Μπόνους Επιβράβευσης
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός

LUCKY LADIES 

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους ∆ωρεάν Παιχνιδιών  
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός

1.16.8

1.17.6

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/∆ιασποράς 
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων  
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός

RELL RAINBOW

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/∆ιασποράς 
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων  
Σύµβολα
∆ιπλασιασµός
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1.1.1 JUNGLE WILD II / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version DCD7-000-1040 V1040 / HGCVLTG-00420-00

Το Jungle Wild ¹¹ είναι ένα παιχνίδι µε 7 τροχούς και 60 νικητήριες γραµµές.

Πληρώνεται µόνο ο πιο κερδοφόρος νικητήριος συνδυασµός. 
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1.1.2 JUNGLE WILD II / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

Οι νικητήριες γραµµές αποτελούνται από σύµβολα σε διαδοχικές στήλες, ξεκινώντας 
µε τη πρώτη στήλη στα αριστερά. Όλες οι πληρωµές από γραµµές πολλαπλασιάζονται 
µε τον πολλαπλασιαστή πονταρίσµατος.

Το είναι µπαλαντέρ για όλα τα σύµβολα εκτός από το µπόνους σύµβολο 

Όλες οι 60 γραµµές µπορούν να συνεισφέρουν σε νίκη. Μια νίκη µπορεί να προκύψει 
σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις γραµµές.

Το συνολικό ποντάρισµα είναι 0,30€ επί τον πολλαπλασιαστή πονταρίσµατος.
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Το µέγιστο κέρδος του παιγνίου δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι 
σύµφωνα µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι 
τελειώνει αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,30€.

Το µέγιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 1,80€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

Ο µεγαλύτερος συνδυασµός που πληρώνεται σε πλήρη οθόνη από Μπαλαντέρ µε το µέγιστο 
στοίχηµα.

1.1.3 JUNGLE WILD II / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
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Κατά το µπόνους των Εξαιρετικών Περιστροφών, χρησιµοποιούνται διαφορετικοί τροχοί. 
Οι νικηφόροι συνδυασµοί για αυτούς τους τροχούς είναι όπως στο κυρίως παιχνίδι. 
Ο πολλαπλασιαστής πονταρίσµατος παραµένει ο ίδιος όπως στην περιστροφή που 
ενεργοποίησε τις εξαιρετικές περιστροφές.

Πώς ενεργοποιείται Τι δίνει Πώς ενεργοποιείται ξανά

Αν οι τροχοί 1A, 1B, 2A, 
και 2B περιέχουν 4 όµοια 
σύµβολα και 3 διάσπαρτα

στους τροχούς 3, 4, και 5

∆ίνονται 20 Εξαιρετικές Περιστροφές 
Για κάθε Εξαιρετική περιστροφή, 

ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ 2 στήλες, 
περιλαµβανοµένων των στηλών 1 και 
2, θα αντικαθίστανται τυχαία µε το

Αποποίηση: Αν οι τροχοί 1A,1B,2A 
ή 2B δεν εµφανίσουν µπαλαντέρ 

κατά τις εξαιρετικές περιστροφές, 
το σύµβολο που ενεργοποίησε την 
Εξαιρετική περιστροφή παραµένει

3 διάσπαρτα 

στους τροχούς 3, 4, και 5 δίνουν 
20 επιπλέον Εξαιρετικές Περιστροφές.

Αν οι τροχοί 1A, 1B, 2A, 
και 2B περιέχουν 4 όµοια 

σύµβολα

∆ίνονται 5 Εξαιρετικές Περιστροφές 
µε κρατηµένους τους τροχούς 

1A, 1B, 2A, και 2B.

3 διάσπαρτα 

στους τροχούς 3, 4, και 5 δίνουν 
5 επιπλέον Εξαιρετικές Περιστροφές.

3 διάσπαρτα 

στους τροχούς 3, 4, και 5

∆ίνονται 5 Εξαιρετικές Περιστροφές.
Για κάθε Εξαιρετικό παιχνίδι, 
ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ 2 στήλες 

υποκαθίστανται τυχαία µε το

3 διάσπαρτα 

στους τροχούς 3, 4, και 5 δίνουν 
5 επιπλέον Εξαιρετικές Περιστροφές. 

4 όµοια σύµβολα στους τροχούς 
1A, 1B, 2A, και 2B δεν δίνουν επιπλέον 

Εξαιρετικές Περιστροφές.

1.1.4 JUNGLE WILD II / ΜΠΟΝΟΥΣ / ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
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Όταν ενεργοποιείται το µπόνους απονέµεται χρηµατικό έπαθλο ίσο µε το κόστος 
των εξαιρετικών περιστροφών που δόθηκαν. Το κόστος για να παίξετε µια εξαιρετική 
περιστροφή κλειδώνει σε χαµηλότερο ποντάρισµα βάση του πολλαπλασιαστή 
πονταρίσµατος της περιστροφής που την ενεργοποιήσε. Αν επιλεχτεί παιχνίδι ενώ 
αποµένουν εξαιρετικές περιστροφές πρέπει να παιχτούν αυτές οι εξαιρετικές περιστροφές. 
Κάθε εξαιρετική περιστροφή απαιτεί ποντάρισµα 0,10€ επί τον πολλαπλασιαστή 
πονταρίσµατος.

1.1.4 JUNGLE WILD II / ΜΠΟΝΟΥΣ / ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
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1.1.4 JUNGLE WILD II / ΜΠΟΝΟΥΣ / ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
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1.1.5 JUNGLE WILD II / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.1.6 JUNGLE WILD II / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ µπορεί να χρησιµοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη.

Για να µπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε 

Επιλέξτε κόκκινο ή µαύρο.

Εάν η επιλογή είναι σωστή το ποσό κέρδους διπλασιάζεται.

Κάντε επιλογές µέσω του Πίνακα κουµπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί για να πάρετε το τρέχον κέρδος.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί για µια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί, δεν µπορείτε να κάνετε ρίσκο στις Εξαιρετικές Περιστροφές.

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιµο κατά το Αυτόµατο Παίξιµο.
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1.2.1 SPARTACUS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version DCD8-000-1030 V1030 / HGCVLTG-00417-00

Πληρώνεται µόνο ο πιο κερδοφόρος νικητήριος συνδυασµός. Οι νικητήριες γραµµές 
αποτελούνται από σύµβολα σε διαδοχικές στήλες, ξεκινώντας µε τη πρώτη στήλη στα αριστερά. 
Όλες οι πληρωµές πολλαπλασιάζονται µε τον πολλαπλασιαστή πονταρίσµατος.
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1.2.2 SPARTACUS / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Οποιαδήποτε τέσσερα στοιβαγµένα στη Βασική Σειρά Τροχών

ξεκινούν µεταφορά συµβόλων, µετατρέποντας τον αντίστοιχο τροχό της Κολοσσιαίας Σειράς 

Τροχών σε 

Όλες οι πληρωµές αξιολογούνται µετά τις µεταφορές του 

Κάθε σειρά τροχών χρησιµοποιεί εναλλακτική σειρά τροχών.

Οι 75 γραµµές µπορούν να συνεισφέρουν σε νίκη. Μια νίκη µπορεί να προκύψει σε 
οποιαδήποτε ή σε όλες αυτές τις γραµµές. Το συνολικό ποντάρισµα είναι 50c επί τον 
πολλαπλασιαστή πονταρίσµατος.

Το είναι µπαλαντέρ για όλα τα σύµβολα εκτός από το 

Το εµφανίζεται µόνο στους τροχούς 1, 3, και 5 της Βασικής Σειράς και στους τροχούς 

1, 3, και 5 της Κολοσσιαίας Σειράς.
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Το κέρδος  δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναί 0,50€.

Το µέγιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναί 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

Ο µεγαλύτερος συνδυασµός που πληρώνεται.

1.2.3 SPARTACUS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
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1.2.4 SPARTACUS / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Κατά το Μπόνους ∆ωρεάν Περιστροφών, χρησιµοποιούνται διαφορετικοί τροχοί. Οι νικηφόροι 
συνδυασµοί για αυτούς τους τροχούς είναι όπως στο κυρίως παιχνίδι. Ο πολλαπλασιαστής 
πονταρίσµατος παραµένει ο ίδιος όπως στην περιστροφή που ενεργοποίησε τις εξαιρετικές 
περιστροφές.

3 ή περισσότερα διάσπαρτα και στις δύο σειρές κυλίνδρων ενεργοποιούν το Μπόνους 

∆ωρεάν Περιστροφών.

5 ή περισσότερα διάσπαρτα δίνουν 20 δωρεάν περιστροφές και 20x το Συνολικό 

Ποντάρισµα.

4 διάσπαρτα δίνουν 12 δωρεάν περιστροφές και 5x το Συνολικό Ποντάρισµα.

3 διάσπαρτα δίνουν 8 δωρεάν περιστροφές.

Κατά τις δωρεάν περιστροφές, χρησιµοποιούνται διαφορετικοί τροχοί για κάθε σειρά τροχών. 

Ο πολλαπλασιαστής πονταρίσµατος παραµένει ο ίδιος όπως στην περιστροφή που 
ενεργοποίησε το µπόνους.

Οι νικηφόροι συνδυασµοί για αυτούς τους τροχούς είναι όπως στο κυρίως παιχνίδι.

Πληρώνεται µόνο ο πιο κερδοφόρος νικητήριος συνδυασµός σε κάθε σειρά Τροχών.

Αν ένα ή περισσότερα από µια στοίβα εµφανιστούν σε έναν τροχό της Βασικής Σειράς, 

η υπόλοιπη στοιβάδα θα προωθηθεί, κάνοντας και τις τέσσερις θέσεις στον τροχό 
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1.2.4 SPARTACUS / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Μετά, το θα µεταφερθεί στην Κολοσσιαία Σειρά κάνοντας τον εν λόγω τροχό 

Μετά, αξιολογούνται όλες οι πληρωµές.
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1.2.5 SPARTACUS / ΣΥΜΒΟΛΑ

ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ (ΜΠΟΝΟΥΣ)

ΛΙΟΝΤΑΡΙΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΜΙΣΟ ΣΥΜΒΟΛΟ

ΣΟΥΡΑ ΣΟΥΡΑ
ΜΙΣΟ ΣΥΜΒΟΛΟ
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1.2.5 SPARTACUS / ΣΥΜΒΟΛΑ

ΣΠΑΘΙ ΚΑΡ∆ΙΑ

∆ΙΑΜΑΝΤΙΜΠΑΣΤΟΥΝΙ

ΣΠΑΘΙ-ΑΣΠΙ∆ΑΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ
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1.2.6 SPARTACUS / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ µπορεί να χρησιµοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη.

Για να µπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε 

Επιλέξτε κόκκινο ή µαύρο.

Εάν η επιλογή είναι σωστή το ποσό κέρδους διπλασιάζεται.

Κάντε επιλογές µέσω του Πίνακα κουµπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί για να πάρετε το τρέχον κέρδος.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί για µια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας.

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιµο κατά το µπόνους δωρεάν περιστροφών.

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιµο κατά το Αυτόµατο Παίξιµο.
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1.3.1 TREASURES OF CAIRO / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version DCD9-000-1040 V1040 / HGCVLTG-00422-00

To Treasures of Cairo είναι ένα παιχνίδι µε 5 τροχούς και 10 νικητήριες γραµµές .Πληρώνεται 
µόνο ο πιο κερδοφόρος νικητήριος συνδυασµός.

Οι νικητήριες γραµµές αποτελούνται από σύµβολα σε διαδοχικές στήλες, ξεκινώντας µε τη 
πρώτη στήλη στα αριστερά.
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1.3.2 TREASURES OF CAIRO / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Όλες οι νικητήριες γραµµές πολλαπλασιάζονται µε τον πολλαπλασιαστή πονταρίσµατος.

Οι 10 γραµµές µπορούν να συνεισφέρουν σε νίκη. Μια νίκη µπορεί να προκύψει σε 
οποιαδήποτε ή σε όλες αυτές τις γραµµές.

Το συνολικό ποντάρισµα είναι 0,10€ επί τον πολλαπλασιαστή πονταρίσµατος.

797



Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 

σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0.20€.

Το µέγιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

Ο µεγαλύτερος συνδυασµός που πληρώνεται µε επεκτεινόµενα σύµβολα σε πλήρη οθόνη κατά 
το µπόνους µε το µέγιστο στοίχηµα.

1.3.3 TREASURES OF CAIRO / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
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1.3.4 TREASURES OF CAIRO / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Το  είναι ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ για όλα τα σύµβολα.

3 ή περισσότερα διάσπαρτα ενεργοποιούν το Μπόνους ∆ωρεάν Περιστροφών.

5 δίνουν 100 δωρεάν περιστροφές 

4 δίνουν 20 δωρεάν περιστροφές 

3 δίνουν 10 δωρεάν περιστροφές

Επιλέγεται ένα σύµβολο για να είναι το ειδικό σύµβολο για το µπόνους. 
Το επιλεγµένο σύµβολο θα αντικαταστήσει όλες τις εµφανίσεις του αρχικού συµβόλου. 
Το επιλεγµένο σύµβολο αξιολογείται σαν να ήταν το αρχικό σύµβολο.
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1.3.4 TREASURES OF CAIRO / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Ως ειδικό σύµβολο, 2 ή περισσότερα διάσπαρτα 

ενεργοποιούν το ειδικό παιχνίδι µε διευρυνόµενα σύµβολα.

Ως ειδικό σύµβολο, 3 ή περισσότερα διάσπαρτα 

ενεργοποιούν το ειδικό παιχνίδι µε διευρυνόµενα σύµβολα.

Το δεν είναι διαθέσιµο για να επιλεγεί ως ειδικό σύµβολο.

Το δεν είναι µπαλαντέρ για τα ειδικά σύµβολα.

Όταν ενεργοποιείται ξανά το µπόνους, το ειδικό σύµβολο που επιλέχθηκε κατά την πρώτη 
ενεργοποίηση του µπόνους παραµένει ως επιλεγµένο ειδικό σύµβολο.

Το  δεν αντικαθιστά τα παραπάνω σύµβολα για τον σκοπό της ενεργοποίησης 

του ειδικού παιχνιδιού µε διευρυνόµενα σύµβολα.
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1.3.4 TREASURES OF CAIRO / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Κατά το Μπόνους ∆ωρεάν Περιστροφών, χρησιµοποιούνται διαφορετικοί τροχοί. Οι νικηφόροι 
συνδυασµοί για αυτούς τους τροχούς είναι όπως στο κυρίως παιχνίδι. Ο πολλαπλασιαστής 
πονταρίσµατος παραµένει ο ίδιος όπως στην περιστροφή που ενεργοποίησε τις εξαιρετικές 
περιστροφές.

Για κάθε στήλη που περιέχει ειδικό σύµβολο, το σύµβολο διευρύνεται για να γεµίσει όλη 
τη στήλη.
Μετά τη διεύρυνση, µόνο το ειδικό σύµβολο αξιολογείται αν επιφέρει νικητήριες γραµµές.
Οι νικητήριες γραµµές κατά το ειδικό παιχνίδι δεν χρειάζεται να αποτελούνται από σύµβολα 
σε διαδοχικούς τροχούς, ούτε να ξεκινήσουν µε τον πρώτο τροχό στα αριστερά.
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1.3.4 TREASURES OF CAIRO / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

802



1.3.5 TREASURES OF CAIRO / ΣΥΜΒΟΛΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΡΑ

ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ

ΡΗΓΑΣ

ΝΤΑΜΑ

ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ

ΣΤΑΥΡΟΣ

∆ΕΚΑ

ΑΣΣΟΣ

ΒΑΛΕΣ
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1.3.6 TREASURES OF CAIRO / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ µπορεί να χρησιµοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη.

Για να µπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε 

Επιλέξτε κόκκινο ή µαύρο.

Εάν η επιλογή είναι σωστή το ποσό κέρδους διπλασιάζεται.

Κάντε επιλογές µέσω του Πίνακα κουµπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί για να πάρετε το τρέχον κέρδος.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί για µια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας.

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιµο κατά το µπόνους δωρεάν περιστροφών.

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιµο κατά το Αυτόµατο Παίξιµο.
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1.4.1 ZEUS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version DCD5-000-1040 V1040 / HGCVLTG-00416-00)

To Zeus είναι ένα παιχνίδι µε 5 τροχούς και 40 νικητήριες γραµµές. Πληρώνεται µόνο ο πιο 
κερδοφόρος νικητήριος συνδυασµός.

Οι νικητήριες γραµµές αποτελούνται από σύµβολα σε διαδοχικές στήλες, ξεκινώντας 
µε την πρώτη στήλη στα αριστερά.

Όλες οι πληρωµές από γραµµές πολλαπλασιάζονται µε τον πολλαπλασιαστή πονταρίσµατος.
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1.4.2 ZEUS / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Οι 40 γραµµές µπορούν να συνεισφέρουν σε νίκη. Μια νίκη µπορεί να προκύψει σε οποιαδήποτε 
ή σε όλες τις γραµµές. Το συνολικό στοίχηµα είναι οι µονάδες που σχετίζονται µε τις γραµµές 
που παίχτηκαν επί τον πολλαπλασιαστή πονταρίσµατος
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1.4.3 ZEUS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 

σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,40€.

Το µέγιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

Ο µεγαλύτερος συνδυασµός που πληρώνεται µε Μπαλαντέρ σε πλήρη οθόνη µε το µέγιστο 
στοίχηµα.

807



1.4.4 ZEUS / ΜΠΟΝΟΥΣ / ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

3 ή περισσότερα διάσπαρτα  ενεργοποιούν το µπόνους Εξαιρετικών Περιστροφών.

3 διάσπαρτα δίνουν 10 εξαιρετικές περιστροφές.

4 διάσπαρτα δίνουν 25 εξαιρετικές περιστροφές.

5 διάσπαρτα δίνουν 100 εξαιρετικές περιστροφές.

Όταν ενεργοποιείται το µπόνους απονέµεται χρηµατικό έπαθλο ίσο µε το συνολικό κόστος 
των εξαιρετικών περιστροφών. Το κόστος για να παίξετε µια εξαιρετική περιστροφή κλειδώνει 
σε χαµηλότερο ποντάρισµα βάσει του πολλαπλασιαστή πονταρίσµατος που την ενεργοποίησε.  
Αν επιλεχτεί παιχνίδι ενώ αποµένουν εξαιρετικές περιστροφές πρέπει να παιχτούν αυτές 
οι εξαιρετικές περιστροφές. Κάθε εξαιρετική περιστροφή απαιτεί ποντάρισµα 10 c επί τον 
πολλαπλασιαστή πονταρίσµατος.

Κατά το µπόνους Εξαιρετικών Περιστροφών, χρησιµοποιούνται διαφορετικοί κύλινδροι. 
Οι νικηφόροι συνδυασµοί για αυτούς τους κυλίνδρους είναι ίδιοι µε το κυρίως παιχνίδι. 
Ο πολλαπλασιαστής πονταρίσµατος παραµένει ο ίδιος όπως στην περιστροφή που ενεργοποίησε 
τις εξαιρετικές περιστροφές.
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1.4.4 ZEUS / ΜΠΟΝΟΥΣ / ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
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1.4.5 ZEUS / ΣΥΜΒΟΛΑ

ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΚΕΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙ

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΥΣΟ ΚΕΡΜΑ

ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ ΜΠΟΝΟΥΣ ∆ΙΑΣ

ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑΤΡΙΗΡΗΣ ΑΡΠΑ
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1.4.6 ZEUS / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ µπορεί να χρησιµοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη.

Για να µπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε 

Επιλέξτε κόκκινο ή µαύρο.

Εάν η επιλογή είναι σωστή το ποσό κέρδους διπλασιάζεται.

Κάντε επιλογές µέσω του Πίνακα κουµπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί για να πάρετε το τρέχον κέρδος.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί για µια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας.

Αν έχει ενεργοποιηθεί, δεν µπορείτε να κάνετε ρίσκο στις Εξαιρετικές Περιστροφές.

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιµο κατά το Αυτόµατο Παίξιµο.
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1.5.1 RAINBOW RICHES / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version DD5D-000-1050 V1050 / HGCVLTG-00418-00

Το «Rainbow Riches» είναι ένα παιχνίδι µε 5 τροχούς και 20 γραµµές πληρωµής το οποίο 
πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. Πληρώνεται µόνο ο πιο νικητήριος συνδυασµός.

Οι νικητήριες γραµµές αποτελούνται από σύµβολα σε διαδοχικές στήλες, ξεκινώντας µε 
την πρώτη στήλη στα αριστερά.
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1.5.2 RAINBOW RICHES / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Όλες οι νικητήριες γραµµές πολλαπλασιάζονται µε τον πολλαπλασιαστή πονταρίσµατος.

Οι 20 γραµµές µπορούν να συνεισφέρουν σε νίκη. Μια νίκη µπορεί να προκύψει σε οποιαδήποτε 
ή σε όλες τις γραµµές.

Το συνολικό ποντάρισµα είναι 0.40€ επί το πολλαπλασιαστή πονταρίσµατος.
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1.5.3 RAINBOW RICHES / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το σύµβολο  είναι Μπαλαντέρ για όλα τα σύµβολα εκτός από τα

Το σύµβολο µπορεί να εµφανιστεί σε όλους τους τροχούς.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον σχετικό 

κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει αµέσως.

Το ελάχιστο στοίχηµα ανά παιχνίδι είναι 0,40€

Το µέγιστο στοίχηµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€
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1.5.4 RAINBOW RICHES / ΜΠΟΝΟΥΣ / «∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ»

3 ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα  ενεργοποιούν το Μπόνους «∆ρόµος προς τα 

Πλούτη»

3 διάσπαρτα σύµβολα δίνουν 8-200X το συνολικό ποντάρισµα

4 διάσπαρτα σύµβολα δίνουν 27-400X το συνολικό στοίχηµα

5 διάσπαρτα σύµβολα δίνουν 65-500X το συνολικό στοίχηµα

Αγγίξτε την οθόνη ή ένα µηχανικό κουµπί για να γυρίσετε τον τροχό και να καθοριστεί πόσα 

βήµατα θα κάνετε στο µονοπάτι.

Μετά από 20 δευτερόλεπτα ο τροχός θα ξεκινήσει αυτόµατα.
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1.5.4 RAINBOW RICHES / ΜΠΟΝΟΥΣ / «∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ»

Το Μπόνους τελειώνει αν ο τροχός σταµατήσει στο σύµβολο ή αν φτάσετε 

στο τσουκάλι µε τον χρυσό στο τέλος του µονοπατιού.

Αν ο τροχός σταµατήσει στο κερδίζετε το φωτιζόµενο ποσό.
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1.5.4 RAINBOW RICHES / ΜΠΟΝΟΥΣ / «ΠΉΓΑ∆Ι ΚΕΡ∆ΩΝ»

3 ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα ενεργοποιούν το Μπόνους «Πηγάδι κερδών»

3 διάσπαρτα σύµβολα δίνουν 2-30X το συνολικό στοίχηµα.

4 διάσπαρτα σύµβολα δίνουν 20-100X το συνολικό στοίχηµα.

5 διάσπαρτα σύµβολα δίνουν 100-500X το συνολικό στοίχηµα.
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1.5.4 RAINBOW RICHES/ ΜΠΟΝΟΥΣ/ «ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΥΣΑΦΙ»

3 διάσπαρτα σύµβολα στους τροχούς 2,4 ενεργοποιούν το Μπόνους

«Τσουκάλια µε Χρυσάφι»

Ο τροχός δίνει 12-500X το συνολικό ποντάρισµα. Αν πετύχετε το σύµβολο 

αυξάνονται οι πολλαπλασιαστές και ο τροχός γυρίζει ξανά ώσπου να κερδίσετε κάποιον 
πολλαπλασιαστή.

Το σύµβολο γίνετε πολλαπλασιαστής αν πετύχετε «Αναβάθµιση» δύο συνεχόµενες 

φορές.
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1.5.5 RAINBOW RICHES / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.5.6 RAINBOW RICHES / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ µπορεί να χρησιµοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη.

Για να µπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε 

Επιλέξτε κόκκινο ή µαύρο. Εάν η επιλογή είναι σωστή το ποσό κέρδους διπλασιάζεται.

Κάντε επιλογές µέσω του Πίνακα κουµπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί για να πάρετε το τρέχον κέρδος.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί για µια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας.

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιµο κατά το Αυτόµατο Παίξιµο.
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1.6.1 ΖΟΥΜΕΡΟ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version DE9D-000-1000 V1000 / HGCVLTG-00415-00

Το «Ζουµερό» είναι ένα παιχνίδι µε 5 τροχούς και 20 γραµµές πληρωµής το οποίο πληρώνει 
από αριστερά προς τα δεξιά. Πληρώνεται µόνο ο πιο νικητήριος συνδυασµός. 
Οι νικητήριες γραµµές αποτελούνται από σύµβολα σε διαδοχικές στήλες, ξεκινώντας µε την 
πρώτη στήλη στα αριστερά.
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1.6.2 ΖΟΥΜΕΡΟ / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Όλες οι νικητήριες γραµµές πολλαπλασιάζονται µε τον πολλαπλασιαστή πονταρίσµατος. 

Οι 20 γραµµές µπορούν να συνεισφέρουν σε νίκη. Μια νίκη µπορεί να προκύψει σε οποιαδήποτε 
ή σε όλες τις γραµµές. 

Το συνολικό ποντάρισµα είναι 0.20€ επί το πολλαπλασιαστή πονταρίσµατος. 

Το              είναι Μπαλαντέρ για

Το              εµφανίζεται µόνο στους τροχούς 2, 3 και 2. 

Σε κάθε περιστροφή στο βασικό παιχνίδι, πριν ξεκινήσει, κάθε τροχός περιέχει θέσεις που 
αντικαθίστανται τυχαία µε τα παρακάτω σύµβολα:
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1.6.3  ΖΟΥΜΕΡΟ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 

σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 

αµέσως. 

Το ελάχιστο στοίχηµα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το µέγιστο στοίχηµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.
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1.6.4 ΖΟΥΜΕΡΟ / ΜΠΟΝΟΥΣ

ΜΠΟΝΟΥΣ ΗΛΙΟΥ

Το Μπόνους του Ήλιου περιλαµβάνει το σύνολο των αξιών που εµφανίζεται σε όλους

τους στην οθόνη.

Σε κάθε εµφανίζεται µια αξία κέρµατος 10-1.500 που ισοδυναµεί µε 0,10c- 15€ 

αντίστοιχα.
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1.6.4 ΖΟΥΜΕΡΟ / ΜΠΟΝΟΥΣ

ΜΠΟΝΟΥΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ 

5 ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα  ενεργοποιούν 1 σετ 5 ∆ωρεάν Παιχνιδιών µε 

το σύνολο αξιών του Μπόνους του Ήλιου που το ενεργοποίησε.

Κατά την διάρκεια των ∆ωρεάν Παιχνιδιών κάθε φορά που εµφανίζεται στους τροχούς 

το σύµβολο  αποδίδει το σύνολο των αξιών του Μπόνους Ήλιου που ενεργοποίησε 

το τρέχον σετ ∆ωρεάν Παιχνιδιών.

Τα ∆ωρεάν Παιχνίδια µπορούν να επανενεργοποιηθούν µέχρι το όριο των 15 σετ. Κάθε 
υπολειπόµενο σετ ∆ωρεάν Παιχνιδιών εµφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη µε το σύνολο 
της αξίας του Μπόνους του Ήλιου που το ενεργοποίησε. 
Κατά την διάρκεια του Μπόνους ∆ωρεάν Παιχνιδιών χρησιµοποιείται εναλλακτικό σύνολο  
τροχών σε σχέση µε το βασικό παιχνίδι.  
Οι νικητήριοι συνδυασµοί στο Μπόνους των ∆ωρεάν Παιχνιδιών είναι ίδιοι µε το βασικό 

παιχνίδι, χωρίς να περιλαµβάνουν το σύµβολο 
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1.6.5 ΖΟΥΜΕΡΟ / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.6.6 ΖΟΥΜΕΡΟ / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ µπορεί να χρησιµοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη.

Για να µπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε 

Επιλέξτε κόκκινο ή µαύρο. Εάν η επιλογή είναι σωστή το ποσό κέρδους διπλασιάζεται.

Κάντε επιλογές µέσω του Πίνακα κουµπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί  για να πάρετε το τρέχον κέρδος.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί για µια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας.
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1.7.1 BIERHAUS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version DD5B-000-1020 V1020 / HGCVLTG-00466-00

Το «Bierhaus» είναι ένα παιχνίδι µε 5 τροχούς και 40 γραµµές πληρωµής το οποίο πληρώνει 
από αριστερά προς τα δεξιά µόνο. Οι νικητήριες γραµµές αποτελούνται από διαδοχικά 
σύµβολα.

Πληρώνεται µόνο ο πιο κερδοφόρος νικητήριος συνδυασµός.
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1.7.2 BIERHAUS / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Το είναι Μπαλαντέρ για όλα τα σύµβολα εκτός από το  και το

Το δεν εµφανίζεται στον τροχό 1, παρά µόνο ως πιθανό σύµβολο αντικατάστασης.

Το σύµβολο  ίσως να µην είναι διαθέσιµο ως υποκατάστατο σύµβολο πριν από κάθε 

περιστροφή στον τροχό 1.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι . Αν φθάσετε το όριο 
το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει αµέσως.
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Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο στοίχηµα ανά παιχνίδι είναι 0,40€.

Το µέγιστο στοίχηµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

1.7.3 BIERHAUS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
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1.7.4 BIERHAUS / ΜΠΟΝΟΥΣ

Κάθε συνδυασµός 5 ή περισσοτέρων διάσπαρτων  ή / και σε διαδοχικούς 

τροχούς µε τον πρώτο τροχό στα αριστερά, ενεργοποιούν το Μπόνους των ∆ωρεάν 
Περιστροφών.

Κάθε  που συµµετέχει στον συνδυασµό ενεργοποίησης Μπόνους υποκαθίστανται

µε το  κλειδώνεται σε αυτή τη θέση του τροχού κατά την έναρξη των ∆ωρεάν

Περιστροφών, και παραµένει κλειδωµένο για όλη τη διάρκεια του Μπόνους.

Το  και το  είναι Μπαλαντέρ για όλα τα σύµβολα εκτός από το το 

και το 

ή περισσότερα διάσπαρτα

   / και 

δίνουν τα ακόλουθα:

5=5 ∆ωρεάν περιστροφές 9=25 ∆ωρεάν περιστροφές 13=45 ∆ωρεάν περιστροφές 17=65 ∆ωρεάν περιστροφές

6=10 ∆ωρεάν περιστροφές 10=30 ∆ωρεάν περιστροφές 14=50 ∆ωρεάν περιστροφές 18=70 ∆ωρεάν περιστροφές

7=15 ∆ωρεάν περιστροφές 11=35 ∆ωρεάν περιστροφές 15=55 ∆ωρεάν περιστροφές 19=75 ∆ωρεάν περιστροφές

8=20 ∆ωρεάν περιστροφές 12=40 ∆ωρεάν περιστροφές 16=60 ∆ωρεάν περιστροφές 20=80 ∆ωρεάν περιστροφές

831



1.7.4 BIERHAUS / ΜΠΟΝΟΥΣ

Αν το ή το  βρεθούν πίσω από το και υπάρχει δυνατότητα για 

Μπόνους, τότε το  υποκαθίσταται µε το για την τρέχουσα περιστροφή µόνο. 

Το είναι Μπαλαντέρ για όλα τα σύµβολα.

Κατά τις δωρεάν περιστροφές χρησιµοποιείτε διαφορετική ρύθµιση κυλίνδρων.

Οι νικηφόροι συνδυασµοί για αυτούς τους τροχούς είναι ίδιοι µε το κυρίως παιχνίδι, 

µε τη διαφορά ότι το  δεν εµφανίζεται στους τροχούς 1 και 5 στο Μπόνους.

Ο πολλαπλασιαστής πονταρίσµατος παραµένει ο ίδιος όπως στην περιστροφή που 
ενεργοποίησε το Μπόνους.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι. Αν φθάσετε 
το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει αµέσως.
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1.7.5 BIERHAUS / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.7.6 BIERHAUS / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ µπορεί να χρησιµοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη.

Για να µπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε 

Επιλέξτε κόκκινο ή µαύρο. Εάν η επιλογή είναι σωστή το ποσό κέρδους διπλασιάζεται .

Κάντε επιλογές µέσω του Πίνακα κουµπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί  για να πάρετε το τρέχον κέρδος.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί  για µια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας.

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιµο κατά το Μπόνους ∆ωρεάν Περιστροφών. Το 
ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιµο κατά το Αυτόµατο Παίξιµο.
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1.8.1 ZEUS 1000 / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version DD5C-000-1020 V1020 / HGCVLTG-00467-00

Το «Zeus 1000» είναι ένα παιχνίδι µε 100 γραµµές πληρωµής και αποτελείται από 5 τροχούς 
στη βασική σειρά και 5 τροχούς στην κολοσσιαία σειρά.

Πληρώνεται µόνο ο πιο νικητήριος συνδυασµός σε κάθε τροχό. Οι νικητήριες γραµµές 
αποτελούνται από σύµβολα σε διαδοχικές στήλες.
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1.8.2 ZEUS 1000 / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύµβολο Μπαλαντέρ 

Το σύµβολο είναι Μπαλαντέρ για όλα τα σύµβολα εκτός από το σύµβολο

Το δεν εµφανίζεται στους κολοσσιαίους τροχούς.

Οποιαδήποτε τέσσερα στοιβαγµένα σύµβολα στην βασική σειρά τροχών ξεκινούν την 

µεταφορά συµβόλων, µετατρέποντας τον αντίστοιχο τροχό της κολοσσιαίας σειράς τροχών 

σε 

Όσα υπάρχουν σε αυτόν τον τροχό εµφανίζονται ως

Το είναι Μπαλαντέρ για όλα τα σύµβολα. Μετά αξιολογούνται όλοι οι νικητήριοι

 συνδυασµοί.
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Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο στοίχηµα ανά παιχνίδι είναι 0,50€.

Το µέγιστο στοίχηµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€.

1.8.3 ZEUS 1000 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Όλες οι γραµµές πληρωµών πολλαπλασιάζονται µε τον πολλαπλασιαστή πονταρίσµατος. 

Οι γραµµές πληρωµών δεν συνεχίζουν από την µία σειρά τροχών στην άλλη. Κάθε σειρά 
τροχών χρησιµοποιεί έναν µοναδικό συνδυασµό τροχών.
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1.8.4 ZEUS 1000 / ΜΠΟΝΟΥΣ

3 ή περισσότερα διάσπαρτα  ενεργοποιούν το Μπόνους ∆ωρεάν Περιστροφών.

Το εµφανίζεται στους τροχούς 1, 3 και 5 της κύριας σειράς τροχών και στους τροχούς

 1, 3 και 5 της κολοσσιαίας σειράς τροχών.

Το είναι Μπαλαντέρ για το 

3= 10 δωρεάν περιστροφές + 2x συνολικό στοίχηµα
4 = 15 δωρεάν περιστροφές + 10x συνολικό στοίχηµα
5 = 20 δωρεάν περιστροφές + 20x συνολικό στοίχηµα
6 = 30 δωρεάν περιστροφές + 25x συνολικό στοίχηµα

Χρησιµοποιούνται διαφορετικοί τροχοί κατά τις δωρεάν περιστροφές. Οι νικηφόροι συνδυασµοί για 

αυτούς τους τροχούς είναι όπως στο κυρίως παιχνίδι, µε τη διαφορά ότι δεν διατίθεται

Ο πολλαπλασιαστής πονταρίσµατος και ο αριθµός γραµµών παραµένουν ίδιοι όπως 
στην περιστροφή που ενεργοποίησε το µπόνους. Τα παιχνίδια µπόνους δεν µπορούν να 
επανενεργοποιηθούν.
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1.8.4 ZEUS 1000 / ΜΠΟΝΟΥΣ

Κατά τις δωρεάν περιστροφές, 4 στοιβαγµένα στον τροχό 1 της κύριας σειράς

τροχών αλλάζουν όλα τα  σε και προσθέτουν συνολικά 400, 500, 600,

700, 800, 900 ή 1000 για την περιστροφή αυτή, κατανεµηµένα σε όλους τους τροχούς εκτός 

του τροχού 1 της κύριας σειράς τροχών.

Κατά την περιστροφή αυτή χρησιµοποιούνται διαφορετικοί τροχοί.

Οι νικηφόροι συνδυασµοί για αυτούς τους τροχούς είναι όπως στο κυρίως παιχνίδι,

µε τη διαφορά ότι δεν διατίθενται το και το 

Μετά, αξιολογούνται οι πληρωµές, αν υπάρχουν.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι. Αν φθάσετε το όριο 
το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει αµέσως.
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1.8.5 ZEUS 1000 / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.8.6 ZEUS 1000 / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ µπορεί να χρησιµοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη.

Για να µπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε 

Επιλέξτε κόκκινο ή µαύρο. Εάν η επιλογή είναι σωστή το ποσό κέρδους διπλασιάζεται .

Κάντε επιλογές µέσω του Πίνακα κουµπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί  για να πάρετε το τρέχον κέρδος.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί  για µια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας.

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιµο κατά το Μπόνους ∆ωρεάν Περιστροφών.
Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιµο κατά το Αυτόµατο Παίξιµο.

841



1.9.1 QUICK HIT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version DEB0-000-1020 V1020 / HGCVLTG-00557-00

Το «Quick Hit» είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 20γραµµές πληρωµής.

Όλα τα κέρδη από τις γραµµές πολλαπλασιάζονται µε τον πολλαπλασιαστή του πονταρίσµατος. 
Τα κέρδη από γραµµές πρέπει να είναι σε διπλανούς τροχούς, ξεκινώντας από τον πρώτο 
αριστερά.

Μόνο η µεγαλύτερη επιτυχία κάθε νικητήριου συνδυασµού πληρώνει.
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1.9.2  QUICK HIT / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύµβολα Μπαλαντέρ 

Το σύµβολο Μπαλαντέρ  υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα.  
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1.9.3 QUICK HIT / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο στοίχηµα ανά παιχνίδι είναι 0,20€.

Το µέγιστο στοίχηµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€
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1.9.4 QUICK HIT / ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι «QUICK HIT»

9 διάσπαρτα πληρώνουν 2.000 φορές το συνολικό ποντάρισµα

8 διάσπαρτα πληρώνουν 500 φορές το συνολικό ποντάρισµα

7 διάσπαρτα πληρώνουν 125 φορές το συνολικό ποντάρισµα

6 διάσπαρτα πληρώνουν 25 φορές το συνολικό ποντάρισµα

5 διάσπαρτα πληρώνουν 10 φορές το συνολικό ποντάρισµα

4 διάσπαρτα πληρώνουν 5 φορές το συνολικό ποντάρισµα

3 διάσπαρτα πληρώνουν 1 φορά το συνολικό ποντάρισµα
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1.9.5 QUICK HIT / ΜΠΟΝΟΥΣ

3 διάσπαρτα ενεργοποιούν το Μπόνους ∆ωρεάν Παιχνιδιών και αποδίδουν 1 φορά

 το συνολικό ποντάρισµα.

Το  εµφανίζεται µόνο στους τροχούς 2, 3 και 4.

Όταν ενεργοποιηθεί το Μπόνους ∆ωρεάν Παιχνιδιών, εµφανίζεται πίνακας επιλογής µε 20  

Οι επιλογές αποκαλύπτουν  

Ο επιλεγµένος αριθµός παιχνιδιών αποθηκεύεται σε 1 από τις 3 κενές θέσεις της αντίστοιχης 
καταχώρησης στην Κάρτα Αγώνα.

Το καταλαµβάνει 1 θέση σε κάθε καταχώρηση στην Κάρτα Αγώνα και αυξάνει κατά 

5 τον αριθµό των δωρεάν παιχνιδιών που δίνονται για κάθε καταχώρηση στην Κάρτα Αγώνα.

Συνεχίζετε να επιλέγετε ώσπου να γεµίσουν και οι 3 θέσεις για 1 ή περισσότερες καταχωρήσεις 

στην Κάρτα Αγώνα.
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1.9.5 QUICK HIT / ΜΠΟΝΟΥΣ

Αν περισσότερες από 1 καταχωρήσεις στην Κάρτα Αγώνα έχουν συµπληρωµένες και τις 3 

θέσεις, ισχύει µόνο η συµπληρωµένη καταχώρηση µε τα περισσότερα δωρεάν παιχνίδια.

Κατά το Μπόνους ∆ωρεάν Παιχνιδιών, 1, 2 ή 3 διάσπαρτα  δίνουν 1, 2 ή 3 φορές το 

συνολικό ποντάρισµα αντίστοιχα. 3 διάσπαρτα  δίνουν επιπλέον δωρεάν παιχνίδια, 

τόσα όσα δόθηκαν στην αρχή του Μπόνους. Ο πολλαπλασιαστής 2χ εφαρµόζεται σε όλες τις 

πληρωµές κατά το Μπόνους ∆ωρεάν Παιχνιδιών εκτός από τα 9 διάσπαρτα τα 5

και όλες οι πληρωµές από 

Στο Μπόνους ∆ωρεάν Παιχνιδιών χρησιµοποιείται εναλλακτική σειρά τροχών. Οι νικητήριοι 

συνδυασµοί για αυτούς τους τροχούς είναι όπως στο βασικό παιχνίδι, εκτός αν αναφέρεται κάτι 

άλλο.

Το Μπόνους µπορεί να επανενεργοποιηθεί κατά τη ∆ιάρκεια των ∆ωρεάν παιχνιδιών.

Ο επιλεγµένος αριθµός παιχνιδιών αποθηκεύεται σε 1 από τις 3 κενές θέσεις της αντίστοιχης 
καταχώρησης στην Κάρτα Αγώνα.
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1.9.6  QUICK HIT / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.9.7  QUICK HIT / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ µπορεί να χρησιµοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη.

Για να µπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε

Επιλέξτε κόκκινο ή µαύρο. Εάν η επιλογή είναι σωστή το ποσό κέρδους διπλασιάζεται .

Κάντε επιλογές µέσω του Πίνακα κουµπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί για να πάρετε το τρέχον κέρδος.

Αγγίξτε αυτό το κουµπί    για µια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας.

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιµο κατά το Μπόνους ∆ωρεάν Περιστροφών. 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιµο κατά το Αυτόµατο Παίξιµο.
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1.10.1 MONTEZUMA/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version DEB1-000-1020 V1020 / HGCVLTG-00567-00)

Το “Montezuma” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής. 

Όλα τα κέρδη από τις γραμμές πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασιαστή του πο-
νταρίσματος. Τα κέρδη από γραμμές πρέπει να είναι σε διπλανούς τροχούς, ξεκινώ-
ντας από τον πρώτο αριστερά.  

Μόνο η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε νικητήριου συνδυασμού πληρώνει. 
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1.10.2 MONTEZUMA/ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο    είναι Μπαλαντέρ για τα σύμβολα: 

Το              εμφανίζεται μόνο στους τροχούς 2, 3 και 4. 
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1.10.3 MONTEZUMA/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με 
τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τε-
λειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,40€. 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€. 

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€ 
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1.10.4 MONTEZUMA/ ΜΠΟΝΟΥΣ

3 ή περισσότερα διάσπαρτα σύμβολα      ενεργοποιούν το Μπόνους Δωρεάν περι-
στροφών. 

5 διάσπαρτα σύμβολα    δίνουν 10 φορές το συνολικό ποντάρισμα 

4 διάσπαρτα σύμβολα  δίνουν 10 φορές το συνολικό ποντάρισμα  

3 διάσπαρτα σύμβολα  δίνουν 3 φορές το συνολικό ποντάρισμα  

Το πόσες δωρεάν περιστροφές δίνονται καθορίζεται από 1 περιστροφή του τροχού 
στην επάνω οθόνη. Μια περιστροφή του τροχού στην επάνω οθόνη δίνει 3 έως 25 Δω-
ρεάν περιστροφές. 
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1.10.4 MONTEZUMA/ ΜΠΟΝΟΥΣ

Στην αρχή κάθε Δωρεάν περιστροφής περιστρέφεται ένας τροχός στo επάνω μέρος των 
κυλίνδρων και εμφανίζει έναν πολλαπλασιαστή περιστροφής 2 έως 10. 

Τα κέρδη από γραμμές πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασιαστή πονταρίσματος και 
τον πολλαπλασιαστή περιστροφής. 

Κατά το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών, 2 ή περισσότερα διάσπαρτα σύμβολα         
δίνουν 1 περιστροφή του τροχού στην επάνω οθόνη. Οι επιπλέον περιστροφές χρησι-
μοποιούν τον πολλαπλασιαστή της περιστροφής που τις ενεργοποίησε . 

Τα κέρδη από τα διάσπαρτα σύμβολα πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασιαστή πο-
νταρίσματος. Το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών αποδίδει εγγυημένα τουλάχιστον 10 
φορές το συνολικό ποντάρισμα. Οποιοδήποτε μπόνους τελειώσει με λιγότερο από 10 
φορές το συνολικό ποντάρισμα πληρώνει αυτόματα την αξία του εγγυημένου Μπό-
νους. Η αξία του εγγυημένου Μπόνους περιλαμβάνει την πληρωμή από τα διάσπαρτα 
σύμβολα.  Κατά το μπόνους των  δωρεάν περιστροφών χρησιμοποιείτε διαφορετική 
ρύθμιση κυλίνδρων. Οι νικηφόροι συνδυασμοί για αυτούς τους τροχούς είναι ίδιοι με 
το κυρίως παιχνίδι, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο. Πρόσθετες περιστροφές μπορούν να 
ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Μπόνους Δωρεάν περιστροφών.  

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φθάσετε το 
όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως.  
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1.10.5 MONTEZUMA/ ΣΥΜΒΟΛΑ
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 1.10.6 MONTEZUMA / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη. 

Για να μπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε 

Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο. Εάν η επιλογή είναι σωστή  το ποσό κέρδους διπλασιάζε-
ται. 

Κάντε επιλογές μέσω του Πίνακα κουμπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη. 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί      για να πάρετε το τρέχον κέρδος. 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί      για  μια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας. 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Μπόνους Δωρεάν Περιστρο-
φών. Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Αυτόματο Παίξιμο. 
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1.11.1 PAME PALI ROULETTE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version DEC5-000-1000V1000 / HGCVLTG-00609-00) 

Το “Pame Pali Roulette” είναι ένα παιχνίδι Ρουλέτας  με δύο μηδενικά “0” και “00”τα 
οποία είναι διαθέσιμα στο βασικό παιχνίδι, στο τραπέζι της Ρουλέτας. 

Στοιχηματίστε, περιστρέψτε το τροχό και αυξήστε τα κέρδη σας! 
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Ποντάρετε: 

Αγγίξτε την επιθυμητή αξία μάρκας, στη συνέχεια είτε αγγίξτε την προτιμώμενη θέση 
πονταρίσματος είτε σύρετε τη μάρκα στην επιθυμητή θέση στην οθόνη. Μπορείτε να 
αυξήσετε το αρχικό ποντάρισμα είτε αγγίζοντας τη θέση πονταρίσματος ξανά είτε σύρο-
ντας τις μάρκες ώσπου να φτάσετε στο επιθυμητό ποσό που εσείς επιθυμείτε.  

Αλλαγή και αφαίρεση πονταρισμάτων: 

Αν ποντάρετε σε λάθος θέση ή θέλετε να απομακρύνετε ένα ποντάρισμα, αγγίξτε 
«ΑΝΑΙΡΕΣΗ» για να αναιρέσετε την τελευταία ενέργειά σας. Αγγίξτε «ΑΦΑΙΡΕΣΗ» για να 
απομακρύνετε όλα τα πονταρίσματα. Μπορείτε να αλλάζετε και να βάζετε πονταρίσμα-
τα όσο συχνά θέλετε.  

Περιστρέψτε το τροχό : 

Πιέστε «ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ» ώστε να αρχίζουν να περιστρέφονται η μπίλια και ο τροχός. Η 
μπίλια σταματά και στην οθόνη εμφανίζεται ο νικητήριος αριθμός. Το συνολικό κέρδος 
εμφανίζεται στον μετρητή κερδών πάνω από το τραπέζι.  

1.11.2 PAME PALI ROULETTE /  ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
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Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με 
τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τε-
λειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€ 

1.11.3 PAME PALI ROULETTE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
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1.11.4 PAME PALI ROULETTE / ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΡΟΥΛΕΤΑΣ

Οι πιθανότητες κέρδους: 
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1.11.5 PAME PALI ROULETTE /  ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΠΑΜΕ ΞΑΝΑ»

Αν κερδίσετε 8,00€ ή περισσότερα σε μία περιστροφή, τότε προσφέρεται το ειδικό 
παιχνίδι «Πάμε Ξανά».  

Κατά το ειδικό παιχνίδι «Πάμε Ξανά» ποντάρετε με τα κέρδη από την περιστροφή 
που το ενεργοποίησε και με τυχόν κέρδη από το τρέχον ειδικό παιχνίδι «Πάμε Ξανά». 

Σε κάθε παιχνίδι «Πάμε Ξανά» που ενεργοποιείται μπορείτε να παίξετε έως και 10 
περιστροφές  

Το μέγιστο ποντάρισμα ανά περιστροφή κατά το ειδικό παιχνίδι «Πάμε Ξανά» είναι 
100,00€. 

Μπορείτε να ποντάρετε σε έως 20 θέσεις του τραπεζιού ανά περιστροφή. 

Τα πονταρίσματα δεν μπορούν να περιέχουν το 0 ή 00. Αν η μπίλια σταματήσει στο 0 
ή  00, προκύπτει ισοπαλία.  

Μπορείτε να ποντάρετε για πιθανό κέρδος 5.000,00€., αλλά δεν μπορείτε να κάνετε 
συνδυασμό πονταρισμάτων που ίσως αποφέρει κέρδη άνω των 5.000,00€.  

Μπορείτε να βγείτε από το ειδικό παιχνίδι «Πάμε Ξανά» πιέζοντας ΕΞΟΔΟΣ. 
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1.11.5 PAME PALI ROULETTE /  ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΠΑΜΕ ΞΑΝΑ»

Ένα αγορασμένο παιχνίδι περιλαμβάνει την περιστροφή ενεργοποίησης και τις αντί-
στοιχες περιστροφές στο ειδικό παιχνίδι «Πάμε Ξανά». 

Το παιχνίδι «Πάμε Ξανά» δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά κατά τη διάρκεια του. 

Κατά το ειδικό παιχνίδι «Πάμε Ξανά» μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα πο-
νταρίσματα  τα οποία είναι ενεργά στο πληκτρολόγιο της μηχανής. 

Πιέστε το κουμπί με το επιθυμητό ποντάρισμα από το πληκτρολόγιο της μηχανής για 
να απομακρυνθούν όλα τα πονταρίσματα και να ποντάρετε ποσό ίσο με τα τρέχοντα 
κέρδη σας και έως 100,00€ σε τυχαία επιλέξιμη θέση που αντιστοιχεί στον επιλεγμέ-
νο τύπο πονταρίσματος.  
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1.12.1 ΖOUMEROTERO / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version DECD-000-1000 V1000/HGCVLTG-00726-00)

Το “Ζουμερότερο” είναι ένα παιχνίδι με 5 τροχούς και 25 γραμμές πληρωμής το οποί-
ο πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. Πληρώνεται μόνο ο νικητήριος συνδυα-
σμός. 

Οι νικητήριες γραμμές αποτελούνται από σύμβολα σε διαδοχικές στήλες, ξεκινώντας 
με την πρώτη στήλη στα αριστερά. 

863



1.12.2 ΖOUMEROTERO / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

 Όλες οι νικητήριες γραμμές πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασιαστή πονταρίσμα-
τος.  

Οι 25 γραμμές μπορούν να συνεισφέρουν σε νίκη. Μια νίκη μπορεί να προκύψει σε ο-
ποιαδήποτε ή σε όλες τις γραμμές. 

Το συνολικό ποντάρισμα είναι 0.25€ επί το πολλαπλασιαστή πονταρίσματος. 

Το σύμβολο      είναι Μπαλαντέρ για 

Το       εμφανίζεται μόνο στους τροχούς 3,4 και 5. 

Σε κάθε περιστροφή στο βασικό παιχνίδι, πριν ξεκινήσει, κάθε τροχός περιέχει θέ-
σεις που αντικαθίστανται τυχαία με τα παρακάτω σύμβολα: 

ή 
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1.12.3 ΖOUMEROTERO/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον 
σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει 
αμέσως. 

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,25€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€ 
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1.12.4 ΖOUMEROTERO / ΜΠΟΝΟΥΣ ΗΛΙΟΥ

Το Μπόνους του Ήλιου περιλαμβάνει το σύνολο των αξιών που εμφανίζεται σε όλους 

τους στην οθόνη. 

Σε κάθε         εμφανίζεται μια αξία κέρματος 1-100 που ισοδυναμεί με 0,01c- 1,00€ 

ή το ποσό ΜΙΝΙ. 
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1.12.4  ΖOUMEROTERO / ΜΠΟΝΟΥΣ ΗΛΙΟΥ

5 ή περισσότερα διάσπαρτα σύμβολα ενεργοποιούν το Μπόνους του Ήλιου και 
1 σετ 5 Δωρεάν περιστροφών . 

Αν δοθούν επιπλέον σετ Δωρεάν περιστροφών, θα παιχτούν αφού ολοκληρωθεί το τρέ-
χον σετ των Δωρεάν περιστροφών. 

Κατά το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών, κάθε διάσπαρτο      αποδίδει το σύνολο  
των αξιών το Μπόνους Ήλιου που ενεργοποίησε το τρέχον  σετ Δωρεάν παιχνιδιών. 

Τα Δωρεάν Παιχνίδια μπορούν να επανενεργοποιηθούν μέχρι το όριο των 15 σετ. Κάθε 
υπολειπόμενο σετ Δωρεάν Παιχνιδιών εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη με το σύνολο 
της αξίας του Μπόνους του Ήλιου που το ενεργοποίησε. 

Κατά το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών χρησιμοποιείτε διαφορετικό σύνολο τροχών σε 
σχέση με το βασικό παιχνίδι. Οι νικητήριοι συνδυασμοί στο Μπόνους των Δωρεάν Παι-
χνιδιών είναι ίδιοι με το βασικό παιχνίδι, χωρίς να περιλαμβάνουν το σύμβολο 

Όσα νομίσματα εμφανίζονται στο              έχουν ήδη πολλαπλασιαστεί με τον πολλα-
πλασιαστή πονταρίσματος. Κατά το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών δεν μπορείτε να ε-
νεργοποιήσετε τον Μπόνους Τροχό.  
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1.12.5 ΖOUMEROTERO / ΜΠΟΝΟΥΣ ΤΡΟΧΟΣ

Κατά το βασικό παιχνίδι, 3 ή περισσότερες στοίβες από    δίνουν 1 περιστροφή του 
Μπόνους Τροχού. 

Μια στοίβα αποτελείται από    σε κάθε θέση ενός τροχού. 

Το     δεν είναι ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ για το όσον αφορά στην ενεργοποίηση του Μπόνους 
Τροχού 

Όσα νομίσματα εμφανίζονται κατά το Μπόνους έχουν ήδη πολλαπλασιαστεί με το συνο-
λικό ποντάρισμα. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες περιστροφές του Μπό-
νους Τροχού όταν παίζετε τον Μπόνους Τροχό. 
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1.12.5 ΖOUMEROTERO / ΜΠΟΝΟΥΣ ΤΡΟΧΟΣ

Τα πιθανά έπαθλα για 3, 4 ή 5 στοίβες παρατίθενται παρακάτω: 

Αριθμός στοιβών 3 

Πιθανό Έπαθλο: 

 10,12 ή 15 φορές το συνολικό ποντάρισμα 

 ή Διαμαντένιες Δωρεάν περιστροφές με 5-10 φορές το συνολικό ποντάρισμα, Μίνι 
ή Μικρό ως Μπόνους Ήλιου  

 ή Μίνι, Μικρό, Μεγάλο ή Γιγάντιο. 

Αριθμός στοιβών 4 

Πιθανό Έπαθλο: 

 15,30 ή 50 φορές το συνολικό ποντάρισμα 

 ή Διαμαντένιες Δωρεάν περιστροφές με 10-20 φορές το συνολικό ποντάρισμα, Μί-
νι ή Μικρό ως Μπόνους Ήλιου  

 ή Μίνι, Μικρό, Μεγάλο ή Γιγάντιο. 

Αριθμός στοιβών 5 

Πιθανό Έπαθλο: 

 50, 100 ή 200 φορές το συνολικό ποντάρισμα 

 ή Διαμαντένιες Δωρεάν περιστροφές με 20-50 φορές το συνολικό ποντάρισμα, Μί-
νι ή Μικρό ως Μπόνους Ήλιου  

 ή Μίνι, Μικρό, Μεγάλο ή Γιγάντιο. 
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1.12.6 ΖOUMEROTERO / ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ

Προσφέρονται 5 δωρεάν περιστροφές. 

Κατά τις Διαμαντένιες Δωρεάν περιστροφές κάθε διάσπαρτο      δίνει το Μπόνους 
Ήλιου. 

Η αξία του Μπόνους Ήλιου εμφανίζεται κάτω από τους τροχούς. 

Ένα σύμβολο     εμφανίζεται εγγυημένα στον τροχό 3 κατά την πρώτη δωρεάν περι-
στροφή. 

Το            εμφανίζεται μόνο στον τροχό 3 κατά την πρώτη Δωρεάν περιστροφή. 

Σε όλες τις επόμενες Δωρεάν περιστροφές το     μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδή-
ποτε τροχό. 
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1.12.7 ΖOUMEROTERO / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.12.8 ΖOUMEROTERO / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη. 

Για να μπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε 

Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο. Εάν η επιλογή είναι σωστή  το ποσό κέρδους διπλασιάζεται . 

Κάντε επιλογές μέσω του Πίνακα κουμπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη. 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί  για να πάρετε το τρέχον κέρδος. 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί   για  μια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας. 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Αυτόματο Παίξιμο. 
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Το “Invaders Return from the Planet Moolah” είναι ένα παιχνίδι με 5 τροχούς και 30 
γραμμές πληρωμής το οποίο πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. Πληρώνεται μό-
νο ο μεγαλύτερος νικητήριος συνδυασμός. 

Οι νικητήριες γραμμές αποτελούνται από σύμβολα σε διαδοχικές στήλες, ξεκινώντας 
με την πρώτη στήλη στα αριστερά. 

1.13.1 INVADERS RETURN FROM THE PLANET MOOLAH / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
( Version DED9-000-1010 V1010 /HGCVLTG-00760-00) 
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Τα σύμβολα         είναι Μπαλαντέρ για τα σύμβολα 

1.13.2 INVADERS RETURN FROM THE PLANET MOOLAH / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Τα σύμβολα                     εμφανίζονται μόνο στους τροχούς 1, 2, 
3, 4 και 5 αντίστοιχα. 

Τα σύμβολα      δεν εμφανίζονται στον 1ο κύλινδρο. 
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Αν εμφανιστούν ένας ή περισσότεροι νικηφόροι συνδυασμοί στην οθόνη, τότε αποδίδο-
νται όλοι οι νικηφόροι συνδυασμοί.  

Στη συνέχεια, τα σύμβολα τα οποία συμμετέχουν στους νικηφόρους συνδυασμούς, εξα-
φανίζονται από τις αγελάδες που βρίσκονται στο πάνω μέρος των κυλίνδρων, τα υπάρχο-
ντα σύμβολα κατεβαίνουν προς τα κάτω και νέα εμφανίζονται στη θέση τους με σκοπό 
την συμπλήρωση του πλέγματος. Αν υπάρξουν νέοι συνδυασμοί αποδίδονται εκ νέου.  

Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να μην σχηματιστούν άλλοι νικηφόροι συνδυασμοί. 

ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 

1.13.2 INVADERS RETURN FROM THE PLANET MOOLAH / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
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Κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού, αν δεν προκύψει νίκη μπορεί να απονεμηθεί 
τυχαία ένα μυστηριώδες χτύπημα των τροχών. Έως 11 θέσεις μπορούν να επιλεχθούν και 
να χτυπηθούν από την διαστημική αγελάδα, ενώ τα υπάρχοντα σύμβολα κατεβαίνουν 
προς τα κάτω και νέα εμφανίζονται στη θέση τους με σκοπό την συμπλήρωση του πλέγ-
ματος.  

Αν μία θέση που επιλεγεί να χτυπηθεί καλύπτεται με ή μπαλαντέρ, αυτή η θέση 
δεν θα χτυπηθεί.  

Το Μυστηριώδες Χτύπημα δεν μπορεί να επανενεργοποιηθεί σε διαδοχικούς κατακλυ-
σμούς. 

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΧΤΥΠΗΜΑ 

1.13.2 INVADERS RETURN FROM THE PLANET MOOLAH / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
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1.13.3 INVADERS RETURN FROM THE PLANET MOOLAH /ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / 

ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον 
σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει 
αμέσως. 

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,35€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€ 

Στο τέλος ενός πονταρίσματος μπορεί να απονεμηθεί μυστηριώδης πληρωμή 5x το συ-
νολικό ποντάρισμα. 
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4 ή περισσότεροι διαδοχικοί κατακλυσμοί σε μία περιστροφή ενεργοποιούν το Μπό-
νους  Δωρεάν Παιχνιδιών «Εισβολή» 

1.13.4 INVADERS RETURN FROM THE PLANET MOOLAH/ΜΠΟΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ «ΕΙΣΒΟΛΗ»

4 περισσότεροι διαδοχικοί κατακλυσμοί απονέμουν 7 δωρεάν παιχνίδια 

5 περισσότεροι διαδοχικοί κατακλυσμοί απονέμουν 10 δωρεάν παιχνίδια 

6 περισσότεροι διαδοχικοί κατακλυσμοί απονέμουν 15 δωρεάν παιχνίδια 

7 περισσότεροι διαδοχικοί κατακλυσμοί απονέμουν 20 δωρεάν παιχνίδια 

8 περισσότεροι διαδοχικοί κατακλυσμοί απονέμουν 50 δωρεάν παιχνίδια 

9 περισσότεροι διαδοχικοί κατακλυσμοί απονέμουν 75 δωρεάν παιχνίδια 

10 περισσότεροι διαδοχικοί κατακλυσμοί απονέμουν 100 δωρεάν παιχνίδια 

11 ή περισσότεροι διαδοχικοί κατακλυσμοί απονέμουν 200 δωρεάν παιχνίδια 

Κατά τα Δωρεάν Παιχνίδια το   εμφανίζεται ως 

Το Μυστηριώδες Χτύπημα δεν είναι διαθέσιμο κατά το Μπόνους Δωρεάν Παιχνιδιών. 

Το Μπόνους Δωρεάν Παιχνιδιών «Εισβολή» μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά.  
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Κατά την έναρξη της περιστροφής, ένας αριθμός συμβόλων μπαλαντέρ μπορεί να μετα-
τραπεί σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω «Ειδικές Αγελάδες» ή σε μπαλαντέρ απονο-
μής. 

Οι «Ειδικές Αγελάδες είναι μπαλαντέρ για τα σύμβολα                  και δεν εμφα-
νίζονται στον 1ο κύλινδρο. 

Όταν μία «Ειδική Αγελάδα» είναι μέρος ενός νικηφόρου συνδυασμού, τότε απονέμεται 
ένα ειδικό παιχνίδι.  

1.13.5 INVADERS RETURN FROM THE PLANET MOOLAH / ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ
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Ειδική Αγελάδα «Μπαλαντέρ που Πέφτουν» 

1.13.5 INVADERS RETURN FROM THE PLANET MOOLAH / ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ

Ένας από τους κυλίνδρους 2, 3 και 4, θα ανέβει προς τα πάνω, έτσι ώστε το κάτω μέρος 
των στοιβαγμένων  Μπαλαντέρ  θα ανέβουν πρώτα  στα σύμβολα που εμφανίζονται στη 
στοίβα του κυλίνδρου. Τα επόμενα σύμβολα που θα πέσουν θα είναι τα εναπομείναντα  
Μπαλαντέρ στη στοίβα, υποθέτοντας ότι το πρώτο  Μπαλαντέρ είναι μέρος μιας νίκης 
και αφαιρείται στη διαδικασία του κατακλυσμού. 

Εμφανίζεται μόνο στους τροχούς 3 ή 5. 

Ειδική Αγελάδα «Διπλάσιο Μπόνους» 

Η Ειδική Αγελάδα «Διπλάσιο Μπόνους» διπλασιάζει τα ποσά των Δωρεάν Παιχνιδιών  που 
εμφανίζονται κάτω από τους κυλίνδρους, αυξάνοντας τις Δωρεάν Περιστροφές  μέχρι  τις 
400. 
Εμφανίζεται μόνο στους τροχούς 2 ή 5. 

Ειδική Αγελάδα «Χτύπημα Τροχών» 

Όταν εμφανιστεί η Ειδική Αγελάδα «Χτύπημα Τροχών», αλλά δεν προκύψει κατακλυσμός, 
τυχαία θα αφαιρεθούν μέχρι και 11 σύμβολα που θα προκαλέσουν κατακλυσμό. Τα εναπο-
μείναντα σύμβολα κατεβαίνουν προς τα κάτω και νέα εμφανίζονται στη θέση τους για μια 
πιθανή δημιουργία πρόσθετης νίκης. 

Αν μία θέση που επιλεγεί να χτυπηθεί καλύπτεται με   ή μπαλαντέρ, αυτή η θέση δεν 
θα χτυπηθεί.  

Μόνο ένα χτύπημα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάθε κατακλυσμό. 

Εμφανίζεται μόνο στους τροχούς 3, 4 ή 5. 
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Ειδική Αγελάδα «Μπόνους Moolah» 

1.13.5 INVADERS RETURN FROM THE PLANET MOOLAH / ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ

Αν η Ειδική Αγελάδα «Μπόνους Moolah» απονεμηθεί στην ίδια περιστροφή που ενεργο-
ποιούνται οι Δωρεάν περιστροφές, σε κάθε μπαλαντέρ που θα εμφανίζεται σε κάθε Δω-
ρεάν περιστροφή , απονέμονται νομίσματα. 

Εμφανίζεται μόνο στους τροχούς 4 ή 5.  

Δεν εμφανίζεται στα Δωρεάν Παιχνίδια, όταν είναι ενεργό το «Μπόνους Moolah», 

Ειδική Αγελάδα «Αγελαδόκερως» 

Η Ειδική Αγελάδα «Αγελαδόκερως» απονέμει από μία φορά τις Ειδικές Αγελάδες «Διπλάσιο 
Μπόνους», «Μπόνους Moolah», «Μπαλαντέρ που Πέφτουν» και 3 φορές την Ειδική Αγελά-
δα «Χτύπημα Τροχών».  

Εμφανίζεται μόνο στους τροχούς 3, 4 ή 5. 

Νομισματική Αγελάδα 

Αν το σύμβολο μπαλαντέρ περιλαμβάνεται σε 1 ή περισσότερους νικηφόρους συνδυα-
σμούς απονέμεται η νομισματική αξία στο μπαλαντέρ αυτό. Τα νομίσματα κυμαίνομαι από 
20 έως 500 στους τροχούς 2 και 3, ενώ από 20 έως 10.000 στους τροχούς 4 και 5.  
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1.13.6 INVADERS RETURN FROM THE PLANET MOOLAH  / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.13.7 INVADERS RETURN FROM THE PLANET MOOLAH / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη. 

Για να μπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε 

Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο. Εάν η επιλογή είναι σωστή  το ποσό κέρδους διπλασιάζεται . 

Κάντε επιλογές μέσω του Πίνακα κουμπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη. 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί  για να πάρετε το τρέχον κέρδος. 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί    για  μια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας. 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Αυτόματο Παίξιμο. 

883



 1.14.1 88 FORTUNES/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ( Version DECF-000-1010 V1010 HGCVLTG-00796-00) 

Το “88 Fortunes”είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. Όλα τα κέρδη 
από τις γραμμές πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασιαστή του πονταρίσματος. Τα κέρδη α-
πό γραμμές πρέπει να είναι σε διπλανούς τροχούς, ξεκινώντας από τον πρώτο αριστερά.  

Μόνο η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε νικητήριου συνδυασμού πληρώνει. 
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 1.14.2 88 FORTUNES/ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά τα σύμβολα 

Το σύμβολο              εμφανίζεται μόνο στους τροχούς 3, 4 και 5. 
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1.14.3 88 FORTUNES/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον 
σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει 
αμέσως. 

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€. 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€. 

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€ 
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1.14.4 88 FORTUNES/ ΜΠΟΝΟΥΣ Fu Babies 

Το μπόνους “Fu Babies” μπορεί να ενεργοποιηθεί με 1 ή περισσότερα σύμβολα στην 
οθόνη. 

Εμφανίζεται ένα πεδίο με 12 επιλογές. Οι επιλογές Μίνι, Μικρό, Μεγάλο ή Γιγάντιο. 

Γίνονται επιλογές ώσπου να εμφανιστούν 3 όμοια σύμβολα και απονέμεται η αξία που εμ-
φανίζεται στον αντίστοιχο μετρητή. Η πιθανότητα ενεργοποίησης του Μπόνους “Fu Babies” 

αυξάνεται ανάλογα με το ύψος του πονταρίσματος. Η συσσώρευση κερμάτων στο μπολ με 
το πέρασμα του χρόνου δεν επηρεάζει την ενεργοποίηση του Μπόνους “Fu Babies”.  
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  1.14.5 88 FORTUNES/ ΜΠΟΝΟΥΣ Δωρεάν Περιστροφών 

4 ή περισσότερα διάσπαρτα σύμβολα    απονέμουν 1 σύνολο 5 Δωρεάν περιστροφών και 
ένα κέρδος ενεργοποίησης.  

Το κέρδος ενεργοποίησης για αυτό το σύνολο των Δωρεάν περιστροφών είναι το σύνολο 
όλων των αξιών των               που εμφανίζονται στην οθόνη.  

Κάθε σύμβολο         εμφανίζει μία αξία 5-25 (ισούται με 0,05€-25,00€)Χ τον πολλαπλασιαστή 
πονταρίσματος. 

Αν δοθούν πρόσθετα σύνολα Δωρεάν περιστροφών, θα παιχτούν αφού ολοκληρωθεί το τρέ-
χον σύνολο Δωρεάν περιστροφών. 
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1.14.5 88 FORTUNES/ ΜΠΟΝΟΥΣ Δωρεάν Περιστροφών 

Κάθε διάσπαρτο σύμβολο       που εμφανίζεται στην οθόνη κατά το Μπόνους Δωρεάν περι-
στροφών συλλέγεται.  

Στο τέλος ενός συνόλου Δωρεάν περιστροφών, αν έχει συλλεχθεί τουλάχιστον 1 σύμβολο  
ενεργοποιείται το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών με αριθμό περιστροφών στο παιχνίδι 
“ΤΥΧΗ” ίσο με τον αριθμό των συμβόλων   που συλλέχθηκαν σε αυτό το σύνολο Δωρεάν 
περιστροφών. 
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  1.14.5 88 FORTUNES/ ΜΠΟΝΟΥΣ Δωρεάν Περιστροφών 

Κατά το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών χρησιμοποιείται διαφορετικό σύνολο τροχών. Οι 
νικητήριοι συνδυασμοί για αυτούς τους τροχούς είναι όπως στο βασικό παιχνίδι, με τη δια-
φορά ότι το σύμβολο             δεν είναι Μπαλαντέρ για το σύμβολο           και το σύμβολο   

δεν προσμετράτε στα κέρδη από γραμμές. 

Όσες αξίες εμφανίζονται για το σύμβολο   έχουν ήδη πολλαπλασιαστεί με τον πολλα-
πλασιαστή πονταρίσματος.  

Πρόσθετα σύνολα Δωρεάν περιστροφών μπορούν να επανενεργοποιηθούν κατά το Μπό-
νους των Δωρεάν περιστροφών.  
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1.14.6 88 FORTUNES/ ΜΠΟΝΟΥΣ Επιβράβευσης 

Αν ενεργοποιηθεί το Μπόνους «Τύχης” από το σύμβολο                  κατά το Μπόνους Δωρεάν περι-
στροφών, κάθε περιστροφή στο παιχνίδι “ΤΥΧΗ” δίνει την ευκαιρία να λάβετε το κέρδος ε-
νεργοποίησης για αυτό το σύνολο των Δωρεάν περιστροφών ή 6 πρόσθετες Δωρεάν περι-
στροφές στο παιχνίδι “TΥΧΗ”. Αν το Μπόνους παιχνιδιών Επιβράβευσης ενεργοποιηθεί από 
κέρδη γραμμής κάθε παιχνίδι Επιβράβευσης, κάθε παιχνίδι Επιβράβευσης δίνει την ευκαιρία 
να κερδίσετε 1000 νομίσματα (ισούνται με 10,00€) ή 6 πρόσθετα παιχνίδια Επιβράβευσης. 
Στην αρχή του Μπόνους παιχνιδιών Επιβράβευσης ίσως παρουσιαστούν διαφορετικές επιλο-
γές. Επιλέξτε μια άλλη επιλογή για να παίξετε το Μπόνους παιχνιδιών Επιβράβευσης με αυ-
τήν την επιλογή νομισμάτων/παιχνιδιού αντί για την επιλογή νομισμάτων/παιχνιδιού που 
κερδίσατε αρχικά. Κατά μέσο όρο, το κέρδος που απονέμουν οι δύο επιλογές είναι ίσο. Πρό-
σθετα παιχνίδια Επιβράβευσης και περιστροφές στο παιχνίδι “ΤΥΧΗ” μπορούν να απονεμη-
θούν κατά το Μπόνους παιχνιδιών Επιβράβευσης.  

Το σύμβολο    στον Τροχό σημαίνει ότι δεν απονέμεται κανένα κέρδος. 
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1.14.7 88 FORTUNES/ ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.14.8 88 FORTUNES/ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη. 

Για να μπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε 

Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο. Εάν η επιλογή είναι σωστή  το ποσό κέρδους διπλασιάζε-
ται. 

Κάντε επιλογές μέσω του Πίνακα κουμπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη. 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί       για να πάρετε το τρέχον κέρδος. 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί        για  μια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας. 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Μπόνους Δωρεάν Περιστρο-
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1.15.1 DRAGON MISTRESS/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(VersionDEB5-000-1000 V1000/HGCVLTG-00786-00)

Το “Dragon Mistress” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής. Όλα τα 
κέρδη από τις γραμμές πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασιαστή του πονταρίσματος. Τα 
κέρδη από γραμμές πρέπει να είναι σε διπλανούς τροχούς, ξεκινώντας από τον πρώτο αρι-
στερά.  
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1.15.2 DRAGON MISTRESS / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο    είναι Μπαλαντέρ για τα σύμβολα: 

Και εμφανίζεται στους κυλίνδρους 2, 3, 4 και 5. 
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1.15.2 DRAGON MISTRESS / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Διάσπαρτα Σύμβολα 

Πριν ξεκινήσει η περιστροφή των τροχών, ίσως επιλεγεί τυχαία να εμφανι-
στεί στους τροχούς ένα από τα σύμβολα. 

Τα 
μπορούν να εμφανιστούν τυχαία στους τροχούς 1 έως 5 αντίστοιχα καλύ-
πτοντας πλήρως τον τροχό  

Τα μπορούν να εμφανιστούν τυχαία στους τροχούς 1 έως 5 αντίστοιχα καλύ-
πτοντας πλήρως τον τροχό  

Τα μπορούν να εμφανιστούν τυχαία στους τροχούς 1 έως 5 αντίστοιχα καλύ-
πτοντας πλήρως τον τροχό  

Τα 
μπορούν να εμφανιστούν τυχαία στους τροχούς 1 έως 5 αντίστοιχα καλύ-
πτοντας πλήρως τον τροχό  

Τα μπορούν να εμφανιστούν τυχαία στους τροχούς 1 έως 5 αντίστοιχα καλύ-
πτοντας πλήρως τον τροχό  

Τα μπορούν να εμφανιστούν τυχαία στους τροχούς 1 έως 5 αντίστοιχα καλύ-
πτοντας πλήρως τον τροχό  
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1.15.3 DRAGON MISTRESS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

Όταν το καλύψει όλη την οθόνη, το έπαθλο μπορεί να αυξηθεί τυχαία στα 

750-15.000 νομίσματα (ισούνται με 7,50€-150,00€).

Όταν το καλύψει όλη την οθόνη, το έπαθλο μπορεί να αυξηθεί τυχαία στα

500-7.500 νομίσματα (ισούνται με 5,00€-75,00€).

Όταν το καλύψει όλη την οθόνη, το έπαθλο μπορεί να αυξηθεί τυχαία στα 

400-5.000 νομίσματα (ισούνται με 4,00€-50,00€).

Όταν το 
καλύψει όλη την οθόνη, το έπαθλο μπορεί να αυξηθεί τυχαία στα 

300-3.000 νομίσματα (ισούνται με 3,00€-30,00€).

Όταν το καλύψει όλη την οθόνη, το έπαθλο μπορεί να αυξηθεί τυχαία στα 

300-2.500 νομίσματα (ισούνται με 3,00€-25,00€).

Σε κάθε άλλη περίπτωση πληρώνεται σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών. 
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1.15.4 DRAGON MISTRESS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με 
τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τε-
λειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,40€. 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€. 

Μέγιστο ποσό κέρδους 5.000€ 
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1.15.5 DRAGON MISTRESS / ΜΠΟΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ 

3 ή περισσότερα διαδοχικά σύμβολα ενεργοποιούν τις Δωρεάν περιστροφές. 

5= 15 Δωρεάν περιστροφές 

4= 10 Δωρεάν περιστροφές 

3= 8 Δωρεάν περιστροφές 

Όταν το 
καλύψει όλη την οθόνη, το έπαθλο θα αυξηθεί τυχαία στα 

750-15.000 νομίσματα (ισούνται με 7,50€-150,00€).

Όταν το καλύψει όλη την οθόνη, το έπαθλο θα αυξηθεί τυχαία στα 

500-7.500 νομίσματα (ισούνται με 5,00€-75,00€).

Όταν το καλύψει όλη την οθόνη, το έπαθλο θα αυξηθεί τυχαία στα 

400-5.000 νομίσματα (ισούνται με 4,00€-50,00€).

Όταν το 
καλύψει όλη την οθόνη, το έπαθλο θα αυξηθεί τυχαία στα 

300-3.000 νομίσματα (ισούνται με 3,00€-30,00€).

Όταν το καλύψει όλη την οθόνη, το έπαθλο θα αυξηθεί τυχαία στα 

300-2.500 νομίσματα (ισούνται με 3,00€-25,00€).
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1.15.5 DRAGON MISTRESS / ΜΠΟΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ

Κατά τη διάρκεια του Μπόνους των Δωρεάν περιστροφών οι πληρωμές πλήρους οθόνης 
είναι πάντα σε φωτιά αποκαλύπτοντας τυχαία 5 διαφορετικά ποσά.

Κατά το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών χρησιμοποιείται διαφορετικό σύνολο τροχών. Οι 
νικητήριοι συνδυασμοί για αυτούς τους τροχούς είναι όπως στο βασικό παιχνίδι. Για να ε-
νεργοποιηθεί το Μπόνους, τα εικονίδια πρέπει να είναι σε διπλανούς τροχούς, 
ξεκινώντας από τον πρώτο αριστερά. Το μπόνους μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά κατά τη 
διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών.   

Το μπόνους Δωρεάν περιστροφών αποδίδει εγγυημένα τουλάχιστον 5 φορές το συνολικό 
ποντάρισμα. Όποιο μπόνους τελειώσει με λιγότερο από 5 φορές το συνολικό ποντάρισμα 
αυξάνεται αυτόματα στο 5 φορές του συνολικού πονταρίσματος.  

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000,00€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φθάσετε το 
όριο το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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1.15.6 DRAGON MISTRESS / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.15.7 DRAGON MISTRESS / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη. 

Για να μπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε 

Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο. Εάν η επιλογή είναι σωστή  το ποσό κέρδους διπλασιάζε-
ται. 

Κάντε επιλογές μέσω του Πίνακα κουμπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη. 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί      για να πάρετε το τρέχον κέρδος. 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί       για  μια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας. 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Μπόνους Δωρεάν Περιστρο-
φών. Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Αυτόματο Παίξιμο. 
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 1.16.1 GOLD FISH / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ( Version DF29-000-1000 V1000 / HGC-001792-TM) 

Το “Gold Fish” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 42 γραμμές πληρωμής. Τα κέρδη α-

πό γραμμές πρέπει να είναι σε διπλανούς τροχούς ξεκινώντας από τον πρώτο κύλινδρο 

αριστερά. Όλα τα κέρδη από γραμμές πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασιαστή ποντα-

ρίσματος. Μόνο η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε νικητήριου συνδυασμού πληρώνει. 
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 1.16.2 GOLD FISH / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Tα σύμβολα                                       είναι Μπαλαντέρ για τα  

  και 

 

Το                εμφανίζεται μόνο στον τροχό 2. Το                 εμφανίζεται μόνο στον τροχό 4. 

Ειδικό παιχνίδι Seahorse  

Πριν υπολογιστούν οι πληρωμές του βασικού παιχνιδιού: 

Εάν το         καλύπτει πλήρως τον τροχό 2, αντιγράφεται στον τροχό 4.   

Εάν το        καλύπτει πλήρως τον τροχό 4, αντιγράφεται στον τροχό 2.   

Εάν το  καλύπτει πλήρως τον τροχό 2 και το            καλύπτει πλήρως τον τροχό 4, εφαρμόζεται 

πολλαπλασιαστής (2Χ, 3Χή 5Χ) στις πληρωμές από γραμμές του βασικού παιχνιδιού. 
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  1.16.3 GOLD FISH / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 42 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,35€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 1,75€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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 1.16.4 GOLD FISH  / ΜΠΟΝΟΥΣ ΧΡΥΣΟΨΑΡΟΥ 

Τυχαία μετά από μια περιστροφή βασικού παιχνιδιού, ο τροχός μπορεί να περιστραφεί και να 

απονείμει ένα μπόνους ψαριού. Το μπόνους ψαριού είναι: Χρυσόψαρο, Κυανόψαρο, Κοκκινό-

ψαρο, Πρασινόψαρο, Πορφυρόψαρο. 

Συλλέξτε 7 από τις 20 φυσαλίδες για να αποκαλύψετε βελτιώσεις περιστροφής. Οποιαδήποτε 

επιλεγμένη φυσαλίδα μπορεί επίσης να απονείμει 1 επιπλέον επιλογή έως 4 επιπλέον επιλογές 

συνολικά. Οι επιλογές γίνονται μόνο για σκοπούς διασκέδασης. Οι φυσαλίδες ενδέχεται να πε-

ριέχουν τις ακόλουθες βελτιώσεις: 

Φυσαλίδα Βελτίωση 

1-3  προστίθενται σε τυχαίες θέσεις του τροχού. Το  είναι Μπαλαντέρ είναι για 

το

Το  καλύπτει πλήρως έναν τυχαίο τροχό 

1-3  προστίθενται σε τυχαίες θέσεις τροχού. Το         είναι Μπαλαντέρ για το  .1 

ή περισσότερα  σε έναν νικηφόρο συνδυασμό απονέμει 2Χ, εκτός από τους νικη-

φόρους συνδυασμούς που περιέχουν μόνο  ,         και/η 

Τυχόν κέρδη από γραμμές υπολογίζονται με τις βελτιώσεις περιστροφής της τρέχου-

σας περιστροφής και πληρώνουν σε διπλανούς τροχούς δεξιά προς τα αριστερά 

(ξεκινώντας από τον πρώτο δεξιά τροχό) και από τα αριστερά προς τα δεξιά ( ξεκινώ-

ντας από τον πρώτο αριστερά τροχό). Κέρδη από γραμμές με 5 όμοια πληρώνουν μό-

νο από τα αριστερά προς τα δεξιά.  

Θα παιχτεί μία επιπλέον περιστροφή με τη βελτίωση περιστροφής της τρέχουσα περι-

στροφής  

Όλα τα κέρδη από γραμμές πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασιαστή επιβράβευ-

σης στη φυσαλίδα. Εάν απονεμηθούν δύο πολλαπλασιαστές κατά την ίδια περιστρο-
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 1.16.4 GOLD FISH / ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΥΑΝΟΨΑΡΟΥ 

Επιλέξτε 1 από τις 5 αχιβάδες για να σας απονεμηθεί έπαθλο νομισμάτων 10-500 επί τον 

πολλαπλασιαστή πονταρίσματος (ισοδυναμεί 1,10€-5,00€ Χ πολλαπλασιαστής πονταρίσμα-

τος). Ένα κυανόψαρο μπορεί να φιλήσει έως και 3 αχιβάδες για να απονείμει επιπλέον νομι-

σματικά έπαθλα. Όσες επιβραβεύσεις εμφανίζονται κατά το μπόνους έχουν ήδη πολλαπλα-

σιαστεί με τον πολλαπλασιαστή πονταρίσματος.    
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 1.16.4 GOLD FISH / ΜΠΟΝΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟΥ 

Απονέμεται 1 δωρεάν περιστροφή και προστίθενται τυχαία 3-18              καλύπτοντας οποια-

δήποτε θέση στον τροχό. Το             είναι Μπαλαντέρ για το  

Κατά το μπόνους Κοκκινόψαρου χρησιμοποιεί διαφορετικό σύνολο τροχών. Οι νικητήριοι 

συνδυασμοί για αυτούς τους τροχούς είναι όπως στο βασικό παιχνίδι με τη διαφορά ότι δεν 

εμφανίζονται στους τροχούς τα                              και 
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 1.16.4 GOLD FISH / ΜΠΟΝΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΨΑΡΟ 

Διαλέξτε 1 από τα 9 κράνη δύτη για να αποκαλύψετε ένα ψάρι ή έπαθλο νομισμάτων 40, 75, 

ή 100 επί τον πολλαπλασιαστή πονταρίσματος ( ισοδυναμεί με 0,40€, 0,75€ ή 1,00€ Χ  πολλα-

πλασιαστή πονταρίσματος). Αν αποκαλυφθεί ψάρι, το μπόνους προχωρά στο επόμενο επίπε-

δο και απονέμεται άλλη μια επιλογή. Οι πολλαπλασιαστές, ο αριθμός των ψαριών και ο αριθ-

μός των επάθλων νομισμάτων με βάση το επίπεδο εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα . Το 

μπόνους ξεκινά στο επίπεδο 1.  

Όταν αποκαλύπτεται ένα έπαθλο νομισμάτων, η αξία των νομισμάτων πολλαπλασιάζεται με 

τον πολλαπλασιαστή που σχετίζεται με το τρέχον επίπεδο, απονέμεται και το μπόνους τε-

λειώνει. Όλα τα εμφανιζόμενα έπαθλα νομισμάτων πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασια-

στή πονταρίσματος.    
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 1.16.4 GOLD FISH  / ΜΠΟΝΟΥΣ ΠΟΡΦΥΡΟΨΑΡΟΥ 

Μία φυσαλίδα την οποία βγάζει ένα ψάρι απονέμει ένα από τα ακόλουθα όταν σκάσει η φυ-

σαλίδα: 

Μπόνους Χρυσόψαρου, Μπόνους Κοκκινόψαρου, Μπόνους Κυανόψαρου, Μπόνους Πρασι-

νόψαρου, Μπόνους Ώρας Ταΐσματος ή έπαθλο νομισμάτων ύψους 50-10000 επί τον πολλα-

πλασιαστή πονταρίσματος (ισοδυναμεί με 0,50€ - 100,00€ επί τον πολλαπλασιαστή πονταρί-

σματος). Όσες αξίες νομισμάτων εμφανίζονται κατά το μπόνους έχουν ήδη πολλαπλασιαστεί 

με τον πολλαπλασιαστή πονταρίσματος.  
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  1.16.5 GOLD FISH  / ΜΠΟΝΟΥΣ ΩΡΑΣ ΤΑΙΣΜΑΤΟΣ 

Ένα τμήμα              διάσπαρτων στους τροχούς 1, 3 ή 5 απονέμει το συνολικό ποντάρισμα.  

Ένα τμήμα 3 διάσπαρτων           στους τροχούς 1, 3 ή 5 απονέμει το συνολικό ποντάρισμα και 

ενεργοποιεί το Μπόνους  Ώρας Ταΐσματος. Μπορούν να παιχτούν έως 4 γύροι  στους οποί-

ους απονέμεται 1 επιλογή ψαριού ανά γύρο. Κάθε                που τρώει το επιλεγμένο ψάρι απονέ-

μει έπαθλο νομισμάτων ύψους 25 επί τον πολλαπλασιαστή πονταρίσματος (ισοδυναμεί με 

0,25€ επί τον πολλαπλασιαστή στοιχήματος). Κάθε           που τρώει το επιλεγμένο ψάρι απονέ-

μει νομίσματα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Εάν το επιλεγμένο ψάρι φάει ένα         το 

μπόνους συνεχίζεται στον επόμενο γύρο. Αλλιώς, λήγει το Μπόνους Ώρας Ταΐσματος.   

Γύρος Αριθμός διαθέσι-

μων ψαριών 

  ως έπαθλο 

1 5 50, 60, 75 ή 100 επί τον πολλαπλασιαστή πονταρίσματος (ισοδυναμεί με 

2 4 100, 125 ή 150 επί τον πολλαπλασιαστή πονταρίσματος (ισοδυναμεί με 

3 3 150 ή 200  επί τον πολλαπλασιαστή πονταρίσματος (ισοδυναμεί με 1,50€,2,00€ 

4 2 250 επί τον πολλαπλασιαστή πονταρίσματος ισοδυναμεί με 2,50€ επί τον πολλα-

Το             δεν εμφανίζεται στον γύρο 4. Κάθε          που τρώει το επιλεγμένο ψάρι μπορεί να 

απονείμει επιπλέον ένα κέρμα. 
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 1.16.5 GOLD FISH  / ΤΕΛΟΣ ΩΡΑΣ ΤΑΙΣΜΑΤΟΣ 

Εάν ένα ή περισσότερα κέρματα συγκεντρωθούν κατά το Μπόνους Ώρας Ταΐσματος, ο παίκτης 

επιλέγει 1 από τα 5 σεντούκια για να αποκαλύψει ένα κέρμα ή μια αξία νομισμάτων 50, 75, 

100 ή 200 επί τον πολλαπλασιαστή στοιχήματος (ισοδυναμεί με 0,50€, 0,75€, 1,00€, 2,00€ επί 

τον πολλαπλασιαστή πονταρίσματος). 

Εάν αποκαλυφθεί ένα κέρμα, απονέμεται ένας τυχαίος πολλαπλασιαστής 2-5. 

Εάν επιλεγεί ένα έπαθλο νομισμάτων, τότε απονέμεται η σχετική αξία νομισμάτων. 
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   1.16.6 GOLD FISH / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.16.7 ALICE / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη. 

Για να μπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε 

Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο. Εάν η επιλογή είναι σωστή  το ποσό κέρδους διπλασιάζε-

ται. 

Κάντε επιλογές μέσω του Πίνακα κουμπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη. 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί      για να πάρετε το τρέχον κέρδος. 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί       για  μια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας. 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Μπόνους Δωρεάν Περιστρο-

φών. Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Αυτόματο Παίξιμο. 
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 1.17.1 LUCKY LADIES/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ( Version DF28-000-1000 V1000 / HGC-001734-TM) 

Το “Lucky Ladies” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής. Τα κέρδη 

από γραμμές πρέπει να είναι σε διπλανούς τροχούς ξεκινώντας από τον πρώτο κύλινδρο 

αριστερά. ¨όλα τα κέρδη από γραμμές πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασιαστή πο-

νταρίσματος. Μόνο η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε νικητήριου συνδυασμού πληρώνει. 
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  1.17.2 LUCKY LADIES/ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο      είναι Μπαλαντέρ για τα   

   και 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ   εμφανίζεται μόνο στους κυλίνδρους 2-4. 
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 1.17.3 LUCKY LADIES/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 40 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,40€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.17.4 LUCKY LADIES/ ΜΠΟΝΟΥΣ 

3 ή περισσότερα                      διάσπαρτα ενεργοποιούν το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών. 

5 σύμβολα          δίνουν 10 φορές το συνολικό ποντάρισμα. 

4 σύμβολα     δίνουν 10 φορές το συνολικό ποντάρισμα. 

3σύμβολα     δίνουν 3 φορές το συνολικό ποντάρισμα 

Το πόσες Δωρεάν περιστροφές δίνονται καθορίζεται από 1 περιστροφή του τροχού πάνω στη 

οθόνη. Μία περιστροφή του τροχού στην πάνω οθόνη δίνει 3-25 Δωρεάν περιστροφές. 

Στην αρχή κάθε Δωρεάν περιστροφής περιστρέφεται ένας τροχός στο πάνω μέρος των κυλίν-

δρων και εμφανίζει έναν πολλαπλασιαστή περιστροφής 2-10. Τα κέρδη από γραμμές πολλαπλα-

σιάζονται με τον πολλαπλασιαστή πονταρίσματος και τον πολλαπλασιαστή περιστροφής.  

Κατά το μπόνους Δωρεάν περιστροφών , 2 ή περισσότερα διάσπαρτα σύμβολα    δίνουν 1 πε-

ριστροφή του τροχού στην πάνω οθόνη. 

Οι επιπλέον περιστροφές χρησιμοποιούν τον πολλαπλασιαστή της περιστροφής που τις ενεργο-

ποίησε. Τα κέρδη από τα διάσπαρτα σύμβολα πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασιαστή περι-

στροφής. Το μπόνους Δωρεάν περιστροφών αποδίδει εγγυημένα τουλάχιστον 10 φορές το συ-

νολικό ποντάρισμα. Οποιοδήποτε μπόνους τελειώσει με λιγότερο από 10 φορές το συνολικό πο-

ντάρισμα πληρώνει αυτόματα την αξία του εγγυημένου μπόνους. Η αξία του εγγυημένου μπό-

νους περιλαμβάνει την πληρωμή από τα διάσπαρτα σύμβολα. 
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   1.17.5 LUCKY LADIES/ ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.17.6 LUCKY LADIES/ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη. 

Για να μπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε 

Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο. Εάν η επιλογή είναι σωστή  το ποσό κέρδους διπλασιάζε-

ται. 

Κάντε επιλογές μέσω του Πίνακα κουμπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη. 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί      για να πάρετε το τρέχον κέρδος. 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί       για  μια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας. 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Μπόνους Δωρεάν Περιστρο-

φών. Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Αυτόματο Παίξιμο. 
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 1.18.1 ALICE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ( Version DEF9-000-1000 V1000/ HGC-000138-TM) 

Το “Alice” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. Τα κέρδη από 

γραμμές πρέπει να είναι σε διπλανούς τροχούς ξεκινώντας από τον πρώτο κύλινδρο αρι-

στερά. ¨όλα τα κέρδη από γραμμές πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασιαστή πονταρί-

σματος. Μόνο η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε νικητήριου συνδυασμού πληρώνει. 
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  1.18.2 ALICE / ΚΑΝΟΝΕΣ 

To σύμβολο      είναι Μπαλαντέρ για τα 

  και 
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 1.18.3 ALICE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 40 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.18.4 ALICE / ΜΠΟΝΟΥΣ 

5 ή περισσότερα διάσπαρτα   σε διπλανούς τροχούς, αρχίζοντας από τον πρώτο αρι-

στερά, ενεργοποιούν το μπόνους Δωρεάν περιστροφών. 

5 σύμβολα     δίνουν 5 δωρεάν περιστροφές. 

Για κάθε πρόσθετο σύμβολο         που συμμετέχει στον συνδυασμό που ενεργοποιεί το 

μπόνους δίνονται άλλες 5 Δωρεάν περιστροφές. 

Κάθε σύμβολο                       που συμμετέχει στον συνδυασμό που ενεργοποιεί το μπόνους αντικαθίστα-

νται από       κλειδώνει σε αυτή τη θέση του τροχού στην  οθόνη και παραμένει κλειδωμένο  

για όλη τη διάρκεια του μπόνους. 

Το σύμβολο     είναι Μπαλαντέρ για το 

Αν το             ή το    εμφανιστεί πίσω από το                τότε το    αντικαθίστανται  από το  

μόνο για την τρέχουσα περιστροφή. 

Το    είναι Μπαλαντέρ για το      και το 
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   1.18.5 ALICE / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.18.6 ALICE / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

 Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη.  

 

Για να μπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε  

 

Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο. Εάν η επιλογή είναι σωστή  το ποσό κέρδους διπλασιάζε-

ται. 

Κάντε επιλογές μέσω του Πίνακα κουμπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη. 

 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί                     για να πάρετε το τρέχον κέρδος. 

 

 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί                    για  μια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας. 

 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Μπόνους Δωρεάν Περιστρο-

φών. Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Αυτόματο Παίξιμο. 
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  1.19.1 BIER HAUS 200 / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version DEFA-000-1010 V1010 / HGC-000008-TM) 

Το “Bier Haus 200” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. Τα κέρ-

δη από γραμμές πρέπει να είναι σε διπλανούς τροχούς ξεκινώντας από τον πρώτο κύλιν-

δρο αριστερά. ‘Oλα τα κέρδη από γραμμές πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασιαστή 

πονταρίσματος. Μόνο η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε νικητήριου συνδυασμού πληρώνει. 
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  1.19.2 BIER HAUS 200 / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το  είναι Μπαλαντέρ για τα και 

Πριν υπολογιστούν όλες οι πληρωμές, το                αποκαλύπτει 

ή 
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 1.19.3 BIER HAUS 200 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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 1.19.4 BIER HAUS 200 / ΜΠΟΝΟΥΣ 

5 ή περισσότερα διάσπαρτα                     σε διπλανούς τροχούς, ξεκινώντας από τον τέρμα αριστερό 

τροχό, ενεργοποιούν το Μπόνους Περιστροφών. 

Κάθε              που συνεισφέρει στην ενεργοποίηση του Μπόνους αντικαθίστανται από               το κλειδώ-

νει στην ίδια θέση του τροχού και παραμένει κλειδωμένο σε όλη τη διάρκεια του Μπόνους. 

Το              είναι Μπαλαντέρ για το                Αν το                ή το      εμφανιστούν πίσω από το                        

τότε το               αντικαθίστανται από το           μόνο για την τρέχουσα περιστροφή. 

Το             είναι Μπαλαντέρ για τα             και  
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  1.19.4 BIER HAUS 200 / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Πριν υπολογισθούν όλες οι πληρωμές το        αποκαλύπτει 

ή 

Στο Μπόνους Δωρεάν περιστροφών χρησιμοποιείται εναλλακτικό σετ τροχών. Οι νικητήριοι συν-

δυασμοί για αυτούς τους τροχούς είναι όπως στο βασικό παιχνίδι με την εξαίρεση ότι το    δεν 

εμφανίζεται στον τροχό 4. 

Το Μπόνους των Δωρεάν περιστροφών μπορεί να επανενεργοποιηθεί. 

Το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών αποδίδει εγγυημένα τουλάχιστον 10 φορές το συνολικό πο-

ντάρισμα. Όποιο Μπόνους Δωρεάν περιστροφών τελειώσει με λιγότερο από 10 φορές το συνολι-

κό ποντάρισμα αυξάνεται αυτόματα στο 10πλάσιο του συνολικού πονταρίσματος. 
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  1.19.5 BIER HAUS 200 / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.19.6 BIER HAUS 200 / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

 Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη.  

 

Για να μπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε  

 

Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο. Εάν η επιλογή είναι σωστή  το ποσό κέρδους διπλασιάζε-

ται. 

Κάντε επιλογές μέσω του Πίνακα κουμπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη. 

 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί                     για να πάρετε το τρέχον κέρδος. 

 

 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί                    για  μια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας. 

 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Μπόνους Δωρεάν Περιστρο-

φών. Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Αυτόματο Παίξιμο. 
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  1.20.1 REEL RAINBOWS/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version DF23-000-1000 V1000 / HGC-001710-TM) 

Το “Reel Rainbows” είναι ένα παιχνίδι με 6 κυλίνδρους και 80 γραμμές πληρωμής. Τα κέρ-

δη από γραμμές πρέπει να είναι σε διπλανούς τροχούς ξεκινώντας από τον πρώτο κύλιν-

δρο αριστερά. ‘Ολα τα κέρδη από γραμμές πολλαπλασιάζονται με τον πολλαπλασιαστή 

πονταρίσματος. Μόνο η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε νικητήριου συνδυασμού πληρώνει. 
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1.20.2 REEL RAINBOWS/ ΚΑΝΟΝΕΣ 

To σύμβολο      είναι Μπαλαντέρ για τα 

   και 

Όταν  όλα τα διαστήματα συμβόλων γεμίσουν με       απονέμεται κέρδος από διασπορά 

1000 φορές  το συνολικό ποντάρισμα αντί για κέρδη από γραμμές. 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  “REEL RAINBOWS” 

Σε κάθε περιστροφή , 1 ή περισσότεροι τροχοί μετατρέπονται σε εναλλακτικό τροχό. 

Ο εναλλακτικός τροχός περιέχει όλα τα σύμβολα εκτός από τα  

 ή 
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  1.20.3 REEL RAINBOWS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 80 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,40€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΙΚΗΣ 

Το συνολικό ποντάρισμα είναι 0,40c επι τον πολλαπλασιαστή πονταρί-

σματος. Οι παρακάτω γραμμές μπορούν να περιληφθούν σε νίκες. 
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   1.20.4 REEL RAINBOWS /  ΜΠΟΝΟΥΣ 

6 διάσπαρτα     απονέμουν 100 Δωρεάν περιστροφές και 100 φορές το συνολικό ποντά-

ρισμα.  

5 σύμβολα       απονέμουν 50 Δωρεάν περιστροφές και 10 φορές το συνολικό  ποντάρι-

σμα. 

4 σύμβολα       απονέμουν 20 Δωρεάν περιστροφές . 

3 σύμβολα       απονέμουν 8  Δωρεάν περιστροφές . 

Κατά τις Δωρεάν περιστροφές, 2,3 ή 4 διάσπαρτα   απονέμουν 2 φορές το συνολικό πο-

ντάρισμα. 

Κατά το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών χρησιμοποιείται διαφορετικό σύνολο τροχών. 

Οι νικητήριοι συνδυασμοί για αυτούς τους τροχούς είναι όπως στο βασικό παιχνίδι, με τη 

διαφορά  ότι δεν μπορούν να εμφανιστούν περισσότερα από 4 διάσπαρτα    

και το ειδικό παιχνίδι  «Reel Rainbows»  αντικαθίσταται από το ειδικό παιχνίδι « Δωρεάν Περι-

στροφές  Reel Rainbows » .Πρόσθετες περιστροφές μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά το 

Μπόνους Δωρεάν Περιστροφών. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  “ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ REEL RAINBOWS” 

Σε κάθε περιστροφή , οποιοιδήποτε διπλανοί κύλινδροι μπορούν να συνδυαστούν και να 

σχηματίσουν  υπερμεγέθεις τροχούς , που περιέχουν μεγάλα σύμβολα, τα οποία ενεργούν 

ως συστάδα πανομοιότυπων συμβόλων 2Χ2. 

Αυτοί οι υπερμεγέθεις τροχοί χρησιμοποιούν εναλλακτικό τροχό, που περιέχει όλα τα 

σύμβολά εκτός από τα                                                                                                     ή      

Τουλάχιστον  ένας  υπερμεγέθης  τροχός είναι εγγυημένος ανά περιστροφή. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΟΝΟΥΣ 

Το Μπόνους Δωρεάν περιστροφών απονέμει εγγυημένα τουλάχιστον 10 φορές το συνολικό 

ποντάρισμα. 

Όποιο μπόνους τελειώσει με λιγότερο από 10 φορές το συνολικό ποντάρισμα αυξάνεται 

αυτόματα στο 10πλάσιο του συνολικού πονταρίσματος στο τέλος του μπόνους. 

Η αξία του εγγυημένου μπόνους περιλαμβάνει την πληρωμή για την αρχική διασπορά. 

 1.20.4 REEL RAINBOWS /  ΜΠΟΝΟΥΣ 
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  1.20.5 REEL RAINBOWS  / ΣΥΜΒΟΛΑ 

939



 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού έχετε συγκεντρώσει κέρδη. 

Για να μπείτε στο ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ πατήστε 

Επιλέξτε ΚΟΚΚΙΝΟ ή ΜΑΥΡΟ. Εάν η επιλογή είναι σωστή  το ποσό ΚΕΡΔΟΥΣ ΔΙΠΛΑΣΙΑ-

ΖΕΤΑΙ! 

Κάντε επιλογές μέσω του Πίνακα κουμπιών ή αγγίζοντας τα εικονίδια στην οθόνη. 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί      για να πάρετε το τρέχον κέρδος. 

Αγγίξτε αυτό το κουμπί       για  μια ευκαιρία να διπλασιάσετε τα κέρδη σας. 

Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Μπόνους Δωρεάν Περιστρο-

φών. Το ειδικό παιχνίδι ΡΙΣΚΟ δεν είναι διαθέσιμο κατά το Αυτόματο Παίξιμο. 

 1.20.6 REEL RAINBOWS  / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

940
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ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

Ελάχιστο 92,00 % / Μέγιστο  94,00% 

Ελάχιστο 92,00 % / Μέγιστο  94,00% 

Ελάχιστο 91,87 % / Μέγιστο  93,98% 

Ελάχιστο 91,93 % / Μέγιστο  94,02%

Ελάχιστο 92,00 % / Μέγιστο  94,00%

Ελάχιστο 92,01 % / Μέγιστο  94,26% 

Ελάχιστο 92,17 % / Μέγιστο  94,24% 

Ελάχιστο 92,17 % / Μέγιστο  94,24% 

Ελάχιστο 92,28 % / Μέγιστο  94,16% 

Ελάχιστο 92,12 % / Μέγιστο  94,12%  

Ελάχιστο 92,25 % / Μέγιστο  94,26% 

Ελάχιστο 92,18 % / Μέγιστο  94,04% 

Ελάχιστο 92,00 % / Μέγιστο  94,00% 

- Diamond  Goddess
(Version 1.14.0.1 / HGCVLTG-00733-00)

- Goddess of the Amazon
(Version 1.12.0.0 / HGCVLTG-00614-00) 

- Golden Butterfly
(Version 1.10.0.0 / HGCVLTG-00613-00) 

- Legend of Triton
(Version 1.11.0.1 / HGCVLTG-00732-00)

- Super Hot Fruits
(Version 2.0.8.0 / HGCVLTG-00729-00)

- Book of Ra Deluxe
(Version 0.0.2.4 / HGCVLTG-00620-00) 

- Lucky Lady’s Charm
(Version 0.0.2.4 / HGCVLTG-00618-00) 

- Dolphins Pearl
(Version 0.0.2.4 / HGCVLTG-00619-00) 

- Sizzling Hot
(Version 0.0.2.4 / HGCVLTG-00616-00) 

- Roaring Forties
(Version 0.0.2.4 / HGCVLTG-00617-00) 

- Plenty on Twenty Hot
(Version 0.0.2.4 / HGCVLTG-00531-00) 

- Mega Joker
(Version 0.0.2.4 / HGCVLTG-00530-00) 

- Super Fire 7’s
(Version 1.0.18.0 / HGCVLTG-00730-00)

Τα αποδιδόμενα ποσοστά κέρδους κάθε Παιγνίου όπως επίσης και η περιγραφή των Παιγνίων αναφέρονται στις τρέχουσες εκδόσεις που 
είναι εγκατεστημένες στα Παιγνιομηχανήματα. 942



Τα αποδιδόμενα ποσοστά κέρδους κάθε Παιγνίου όπως επίσης και η περιγραφή των Παιγνίων αναφέρονται στις τρέχουσες εκδόσεις που 
είναι εγκατεστημένες στα Παιγνιομηχανήματα. 

Ελάχιστο 88,00% / Μέγιστο  96,00% 

Ελάχιστο 92,34% / Μέγιστο  94,45% 

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο  94,00% 

Ελάχιστο 92,01% / Μέγιστο  94,26% 

  ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

- Ρουλέτα
(Version 1.10.0.0 / HGCVLTG-00566-00) 

- Multi Wild
(Version 1.1.19.0 / HGCVLTG-00719-00) 

- BAR-X Hot Spins+
(Version 1.0.10.0 / HGCVLTG-00731-00)

- Book of Ra Classic
(Version 0.0.2.6 / HGCVLTG-00697-00) 

- Super Fruits Wild
(Version 2.0.8.0 / HGCVLTG-00728-00) 

- Mighty Hot Wilds
(Version 1.0.10.0 / HGCVLTG-00746-00) 

- Joker Action 6
(Version 1.1.4 / HGCVLTG-00784-00) 

- Mega Bonus Joker
(Version 0.0.2.4 / HGCVLTG- 00754-00) 

- Maximus Soldier of Rome
(Version 1.0.9.0 / HGCVLTG-00766-00)

- Gold Star Fruits

Ελάχιστο 91,99% / Μέγιστο  92,99%

Ελάχιστο 92.00% / Μέγιστο  93,02%

Ελάχιστο 92.00% / Μέγιστο  93,00%

Ελάχιστο 92,12% / Μέγιστο  94,12%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο  94,00%

Ελάχιστο 91,51% / Μέγιστο  94,00%
(Version 1.0.9/HGCVLTG-00776-00)

- Fruit King Cash Respin
(Version 1.0.6 / HGCVLTG-00797-00)

- Super Diamond Deluxe
(Version 1.18.0.0 / HGC-002913-TM)

- Gold Cash
Version 1.8.0.0 / HGCVLTG-00813-00)

- Fruity Free Spins
(Version 1.13.0.0/HGCVLTG-00815-00)

- Big Bonus
(Version1.0.2.1/HGC-000010-TM

- Silver Lion
(Version 1.17.0.0 / HGC-000014-TM)

- 40 Fortune Fruits 6
(Version 1.0.9 / HGC-000017-TM

- Bonus Fruits
(Version 1.0.0.12 / HGC-001704-TM

-Τυχερά Κεράσια
(Version 1.0.1.20 / HGCVLTG-00004-00

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,00%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,00% 

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,01%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,00%

Ελάχιστο 92,01% / Μέγιστο 94,00%

Ελάχιστο 92,04% / Μέγιστο 94,08%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,00%

Ελάχιστο 91,84% / Μέγιστο 94,01%

Ελάχιστο 92,02% / Μέγιστο 94,02%
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ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

- Hot Joker 4 Ways
 (Version 1.2.0.0 / HGC-001685-TM)

- Gimme Gold
(Version 1.0.5.0 / HGC-001782-TM) 

- Wild Lepre'coins
(Version 1.2.0.3 / HGC-001701-TM) 

- Big Spin Bonus
 (Version 1.2.0.0 / HGC-002101-TM)

- Fruit Win & Spin
 (Version 1.1.0.0 / HGC-002904-TM)

- Reel King
 (Version 1.0.0.2 / HGC-002915-TM)

- Hot Bonus Joker
 (Version 1.0.0.0 / HGC-002931-TM)

- Big Fishing Fortune
 (Version 1.0.0.0 / HGC-004447-TM)

 (Version 0.0.0.9 / HGC-004445-TM)

- Book of Ra 6

- 40 Wild Fire 6
 (Version 1.1.3 / HGC-004713-TM)

- Το Win & Spin Του Αϊ Βασίλη
 (Version 1.0.0.5 / HGC-006068-TM)

- Anubis Gold
 (Version 1.2.0.18 / HGC-007486-TM)

Ελάχιστο  92,00% / Μέγιστο 94,00% 

Ελάχιστο  92,00% / Μέγιστο 94,00% 

Ελάχιστο  92,00% / Μέγιστο 94,00%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,00%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,00%

Ελάχιστο 92,05% / Μέγιστο 94,00%

Ελάχιστο 92,01% / Μέγιστο 93,01%

Ελάχιστο 92,01% / Μέγιστο 93,01%

Ελάχιστο 92,30% / Μέγιστο 94,23%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,00%

Ελάχιστο 92,02% / Μέγιστο 93,01%

Ελάχιστο 92,01% / Μέγιστο 94,04%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 93,00%

Ελάχιστο 92,00% / Μέγιστο 94,00%

- Gold Winner
 (Version 1.0.0.1 / HGC-007487-TM)

- 10 Imperial Crown
 (Version 1.0.4 / HGC-007550-TM)

- Apollo God of the Sun
 (Version 0.0.0.7 / HGC-010289-TM)

Ελάχιστο 92,01% /  Μέγιστο 94,02%
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

INSPIRED

1.1 DIAMOND GODDESS
1.1.1 Περιγραφή Παιχνιδιού  
1.1.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.1.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
1.1.4 Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια       
1.1.5 Σύµβολα 

1.2 GODDESS OF THE AMAZON
1.2.1 Περιγραφή Παιχνιδιού 
1.2.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.2.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
1.2.4 Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια 
1.2.5 Σύµβολα 

1.3 GOLDEN BUTTERFLY
1.3.1 Περιγραφή Παιχνιδιού
1.3.2 Κανόνες Παιχνιδιού
1.3.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
1.3.4 Μπόνους / Εξαιρετικά Παιχνίδια
1.3.5 Σύµβολα 

1.4 LEGEND OF TRITON
1.4.1 Περιγραφή Παιχνιδιού
1.4.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.4.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
1.4.4 Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια
1.4.5 Σύµβολα 

1.5 SUPER HOT FRUITS
1.5.1 Περιγραφή Παιχνιδιού 
1.5.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.5.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
1.5.4 Μπόνους / Hot Spins 
1.5.5 Σύµβολα 

1.6 BOOK OF RA
1.6.1 Περιγραφή Παιχνιδιού 
1.6.2 Κανόνες Παιχνιδιού  
1.6.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων  
1.6.4 Μπόνους / ∆ωρεάν Παιχνίδια 
1.6.5 Σύµβολα  
1.6.6 ∆ιπλασιασµός 
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

1.7 LUCKY LADY’S CHARM
1.7.1 Περιγραφή Παιχνιδιού
1.7.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.7.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων
1.7.4 Μπόνους 
1.7.5 Σύµβολα 
1.7.6 ∆ιπλασιασµός

1.8 DOLPHIN PEARL’S
1.8.1 Περιγραφή Παιχνιδιού
1.8.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.8.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων
1.8.4 Μπόνους 
1.8.5 Σύµβολα 
1.8.6 ∆ιπλασιασµός 

1.9 SIZZLING HOT
1.9.1 Περιγραφή Παιχνιδιού 
1.9.2 Κανόνες Παιχνιδιού
1.9.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
1.9.4 Σύµβολα
1.9.6 ∆ιπλασιασµός 

1.10 ROARING FORTIES
1.10.1 Περιγραφή Παιχνιδιού 
1.10.2 Κανόνες Παιχνιδιού 
1.10.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
1.10.4 Σύµβολα 
1.10.5 ∆ιπλασιασµός

1.11 
1.11.1 Περιγραφή παιχνιδιού  
1.11.2 Κανόνες παιχνιδιού
1.11.3 Πίνακας Πληρωµών/ Αποδόσεων 
1.11.4 
1.11.5 

Σύµβολα 

1.12 
1.12.1 Περιγραφή παιχνιδιού
1.12.2 Κανόνες παιχνιδιού
1.12.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων
1.12.4 Σύµβολα 
1.12.5 

1.13 

MEGA JOKER

1.13.1 Περιγραφή παιχνιδιού 
1.13.2 Κανόνες παιχνιδιού
1.13.3 Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
1.13.4 Μπόνους 

PLENTY ON TWENTY hot

∆ιπλασιασµός

∆ιπλασιασµός

SUPER FIRE 7’S
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
1.13.5 Σύµβολα

1.14 
1.14.1 Περιγραφή παιχνιδιού 
1.14.2 

Πονταρίσµατα κ Πληρωµές1.14.3 
Πίνακας πληρωµών / Αποδόσεων 

1.14.4 Μπόνους ΡΟΥΛΕΤΑΣ
1.14.5 Λειτουργία Μπόνους 

1.15 
1.15.1 
1.15.2 
1.15.3 
1.15.4 

1.16 

1.18 
1.18.1 
1.18.2 
1.18.3 
1.18.4 
1.18.5 

ΡΟΥΛΕΤΑ

1.16.1 
1.16.2 
1.16.3 
1.16.4 

1.17 

1.16.5 

1.17.1 
1.17.2 
1.17.3 
1.17.4 
1.17.5 

MULTI WILD
Περιγραφή παιχνιδιού 
Κανόνες παιχνιδιού
Πίνακας πληρωµών / Αποδόσεων 
Σύµβολα 

BOOK OF RA CLASSIC
Περιγραφή παιχνιδιού
Κανόνες παιχνιδιού
Πίνακας πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα 
∆ιπλασιασµός 

SUPER FRUITS WILD
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους / Hot Spins 
Σύµβολα

MIGHTY HOT WILDS
Περιγραφή Παιχνιδιού 

Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους / Hot Spins 
Σύµβολα

1.19 
1.19.1 

1.19.3 
1.19.4 
1.19.5 

1.19.2 

BAR X HOT SPINS+
Περιγραφή Παιχνιδιού 

Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων 
Μπόνους / Hot Spins 
Σύµβολα

1.17.6 
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1.22 
1.22.1 
1.22.2 
1.22.3 
1.22.4 
1.22.5 

1.21 
1.21.1 

1.21.2 
1.21.3 

1.21.4 

1.21.5 

1.23 

1.23.2
1.23.1 

1.23.3 
1.23.4 
1.23.5 

1.24 

JOKER ACTION 6

1.24.1 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

1.24.2

Κανόνες Παιχνιδιού 

1.24.3 

Πίνακας Πληρωµών / Αποδόσεων

1.24.4 

Μπόνους 

1.24.5 

Σύµβολα

∆ιπλασιασµός

MEGA BONUS JOKER
Περιγραφή Παιχνιδιού 

Κανόνες Παιχνιδιού 

Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων

Μπόνους

Σύµβολα

∆ιπλασιασµός

1.20 
1.20.1 

1.20.3 
1.20.4 
1.20.5 
1.20.6 

1.20.2 

1.21.6 

MAXIMUS SOLDIER OF ROME
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού 
Πίνακας πληρωµών / Αποδόσεων
Μπόνους Maximus
Μπόνους Prize on Parade
Μπόνους Road to Rome
Μπόνους Ceasar's Free Spins
Μπόνους Wild Power Spins
Σύµβολα

1.22.6 
1.22.7 
1.22.8 
1.22.9

GOLD STAR FRUITS
Περιγραφή Παιχνιδιού

Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Μπόνους / Super Spins
Σύµβολα

FRUIT KING CASH RESPIN
Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Γραµµές Πληρωµής
Μπόνους / Cash Spins
Σύµβολα
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1.26 
1.26.1 
1.26.2 
1.26.3
1.26.4 

1.25 
1.25.1 

1.25.2 

1.25.3 

1.25.4 

1.25.5 

SUPER DIAMOND DELUXE
Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους / Hot Spins
Σύµβολα

GOLD CASH
Περιγραφή Παιχνιδιού
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Σύµβολα

1.27 FRUITY FREE SPINS
Περιγραφή Παιχνιδιού Κανόνες 
Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Μπόνους
 Σύµβολα

1.27.1 
1.27.2 
1.27.3
1.27.4 
1.27.5 

1.28 BIG BONUS
1.28.1 Περιγραφή Παιχνιδιού Κανόνες 

Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Μπόνους

1.28.2 
1.28.3 
1.28.4 
1.28.5  Σύµβολα
1.29 SILVER LION

Περιγραφή Παιχνιδιού Κανόνες 
Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Μπόνους
 Στοιχηµατισµος 
Σύµβολα

1.29.1 
1.29.2 
1.29.3 
1.29.4 
1.29.5 
1.29.6 

1.30 40 FORTUNE FRUITS 6
1.30.1 
1.30.2 
1.30.3 
1.30.4 
1.30.5 

Περιγραφή Παιχνιδιού Κανόνες 
Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα
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1.31 BONUS FRUITS
1.31.1 
1.31.2 
1.31.3 
1.31.4 
1.31.5 
1.31.6 

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Περιστροφή και Κέρδος
Σύµβολα

1.32 
1.32.1 
1.32.2 
1.32.3 
1.32.4 
1.32.5 

ΤΥΧΕΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα

1.33 
1.33.1 
1.33.2 
1.33.3 
1.33.4 
1.33.5 

HOT JOKER 4 WAYS
Περιγραφή Παιχνιδιού Κανόνες 
Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα

1.34 
1.34.1 
1.34.2 
1.34.3 
1.34.4 
1.34.5 

WILD LEPRE'COINS
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Extra Bonus Wild
Μπόνους
Σύµβολα

1.35 
1.35.1 

1.35.2 
1.35.3 
1.35.4 
1.35.5 

GIMME GOLD
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα
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1.36 
1.36.1 
1.36.2 
1.36.3 
1.36.4 
1.36.5 

BIG SPIN BONUS
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα

1.37 
1.37.1 
1.37.2 
1.37.3 
1.37.4 
1.37.5 

FRUIT WIN & SPIN
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Jackpot & Τροχός Jackpot
Σύµβολα1.37.6 

REEL KING1.38 
1.38.1 

1.38.2 
1.38.3 
1.38.4 
1.38.5 

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα

1.39 HOT BONUS JOKER
1.39.1 
1.39.2 
1.39.3 
1.39.4 
1.39.5 

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα

1.40 
1.40.1 
1.40.2 
1.40.3 
1.40.4 
1.40.5 

BIG FISHING FORTUNE
Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα
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1.41 
1.41.1 
1.41.2 
1.41.3 
1.41.4 
1.41.5 

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Μπόνους
Σύµβολα
Διπλασιασμός

BOOK OF RA 6

1.41.6 

40 WILD FIRE 61.42 
1.42.1 

1.42.2 
1.42.3 
1.42.4 
1.42.5 

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Σύµβολα
Διπλασιασμός

ΤΟ WIN & SPIN ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ1.43 
1.43.1 

1.43.2 
1.43.3 
1.43.4 
1.43.5 

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Μπόνους
Σύµβολα

ANUBIS GOLD1.44 
1.44.1 
1.44.2 
1.44.3 
1.44.4 
1.44.5 

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Μπόνους
Σύµβολα

GOLD WINNER1.45 
1.45.1 
1.45.2 
1.45.3 
1.45.4 
1.45.5 

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Μπόνους
Σύµβολα
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10 IMPERIAL CROWN1.46 
1.46.1 
1.46.2 
1.46.3 
1.46.4 
1.46.5 

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων 
Σύµβολα
Διπλασιασμός

APOLLO GOD OF THE SUN1.47 
1.47.1 
1.47.2 
1.47.3 
1.47.4 
1.47.5 

Περιγραφή Παιχνιδιού 
Κανόνες Παιχνιδιού
Πίνακας Πληρωµών/Αποδόσεων
Μπόνους
Σύµβολα
Διπλασιασμός1.47.6 
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1.1.1 DIAMOND GODDESS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.14.0.1 / HGCVLTG-00733-00

Το «Diamond Goddess» είναι ένα παιχνίδι  βασισµένο σε 5 κυλίνδρους και 40 γραµµές 
πληρωµής.

Οι κερδοφόροι συνδυασµοί πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από 
αριστερά προς τα δεξιά.

954



1.1.2 DIAMOND GODDESS / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Το σύµβολο και το είναι µπαλαντέρ και υποκαθιστούν όλα τα άλλα σύµβολα

εκτός από το 

Τα µπαλαντέρ µπορούν να εµφανιστούν σε όλους τους κυλίνδρους.

Το σύµβολο και το είναι µπαλαντέρ και υποκαθιστούν τα παρακάτω σύµβολα: 
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Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά κερδοφόρα γραµµή. 

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ σύµφωνα µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. 
Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει αµέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,20€.

Το µέγιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.   

Το µέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€.

1.1.3 DIAMOND GODDESS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ 

Ο παραπάνω πίνακας  αποδόσεων, βασίζεται σε συνολικό στοίχηµα  €2,00 ανά κερδοφόρα 
γραµµή. 

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί ανά γραµµή πληρωµής εµφανίζονται στην πάνω οθόνη του 
παιγνιοµηχανήµατος και σχετίζονται µε το τρέχον προεπιλεγµένο στοίχηµα. 
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Τρία ή περισσότερα σύµβολα οπουδήποτε στην οθόνη απονέµουν το µπόνους

των δωρεάν περιστροφών.

3 σύµβολα  απονέµουν 8 δωρεάν περιστροφές και x5 το συνολικό ποντάρισµα.

4 σύµβολα  απονέµουν 12 δωρεάν περιστροφές και x10 το συνολικό ποντάρισµα.

5 σύµβολα  απονέµουν 16 δωρεάν περιστροφές και x20 το συνολικό ποντάρισµα.

1.1.4 DIAMOND GODDESS / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Το µπόνους δωρεάν περιστροφών παίζετε µε τον ίδιο αριθµό γραµµών πληρωµής 
και στοιχήµατος ανά γραµµή που ισχύουν για το παιχνίδι από το οποίο προήλθε το µπόνους. 

Κατά το µπόνους των δωρεάν περιστροφών το παιχνίδι χρησιµοποιεί διαφορετική ρύθµιση 
κυλίνδρων συγκριτικά µε το βασικό παιχνίδι.  
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1.1.4 DIAMOND GODDESS / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Κατά την διάρκεια των δωρεάν περιστροφών  ο παίκτης  έχει την ευκαιρία να επιτύχει το 
ακίνητο Μπαλαντέρ. 

Αν το σύµβολο   εµφανιστεί στην οθόνη υποκαθιστά όλα τα σύµβολα.

Τροποποιείται σε ακίνητο µπαλαντέρ 

Τυχόν τροποποιηµένα σύµβολα  εµφανιστούν στους κυλίνδρους θα γίνουν ακίνητα 

µπαλαντέρ  και θα κλειδώσουν στην θέση τους για όλες τις υπόλοιπες δωρεάν

περιστροφές που αποµένουν.

Οι ∆ωρεάν περιστροφές δεν µπορούν να επανενεργοποιηθούν. 

Το συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και µπόνους) είναι 5.000€.
Αν τα συσσωρευµένα µπόνους φτάσουν τα 5.000€ ο γύρος µπόνους τελειώνει.
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1.1.4 DIAMOND GODDESS / DIAMOND WILDS 

Η ΘΕΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΜΑΝΤΙΩΝ  µπορεί να απελευθερώσει φωτεινές σφαίρες στους κυλίνδρους,   

µετατρέποντας  τυχαία  σύµβολα σε  
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1.1.4 DIAMOND GODDESS / SUPER WILDS 

Τυχαία ένα σύµβολο   µπορεί να εµφανιστεί οπουδήποτε στους κυλίνδρους

και να διασκορπιστεί σε κοντινές θέσεις κυλίνδρων. 
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1.1.5 DIAMOND GODDESS / ΣΥΜΒΟΛΑ

DIAMOND WILD SUPER WILD DIAMOND GODDESS 

FREE SPIN ΚΑΣΤΡΟ ΛΥΚΟΣ

ΣΠΑΘΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΦΑΙΡΑ ΡΟΥΜΠΙΝΙ

ΣΜΑΡΑΓ∆Ι ΖΑΦΕΙΡΙ ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ
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1.2.1 GODDESS OF THE AMAZON / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.12.0.0 / HGCVLTG- 00614-00

Το «Goddess of the Amazon» είναι ένα παιχνίδι βασισµένο σε 5 κυλίνδρους και 20 γραµµές 
πληρωµής. 

Οι κερδοφόροι συνδυασµοί πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από 
αριστερά προς τα δεξιά. 
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1.2.2 GODDESS OF THE AMAZON / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Το σύµβολο µπαλαντέρ υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός 

από το σύµβολο 

Τα µπαλαντέρ µπορούν να εµφανιστούν σε όλους τους κυλίνδρους.

Το σύµβολο µπαλαντέρ υποκαθιστά τα παρακάτω σύµβολα: 
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Μόνο το υψηλότερο κέρδος  πληρώνεται ανά κερδοφόρα γραµµή.  

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,20€

Το µέγιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το µέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€.

1.2.3 GODDESS OF THE AMAZON / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ 

Ο παραπάνω πίνακας αποδόσεων, βασίζεται σε συνολικό στοίχηµα €2,00 ανά κερδοφόρα 
γραµµή. 

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί ανά γραµµή πληρωµής εµφανίζονται στην πάνω οθόνη του 
παιγνιοµηχανήµατος και σχετίζονται µε το τρέχον προεπιλεγµένο στοίχηµα.   
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Τρία ή περισσότερα σύµβολα οπουδήποτε στην οθόνη απονέµουν το µπόνους

των δωρεάν παιχνιδιών.

3 σύµβολα απονέµουν 8 δωρεάν περιστροφές και x5 το συνολικό ποντάρισµα.

4 σύµβολα απονέµουν 12 δωρεάν περιστροφές και x20 το συνολικό ποντάρισµα.

5 σύµβολα απονέµουν 16 δωρεάν περιστροφές και x40 το συνολικό ποντάρισµα.

1.2.4 GODDESS OF THE AMAZON / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Το µπόνους δωρεάν περιστροφών παίζετε µε τον ίδιο αριθµό γραµµών πληρωµής και 
στοιχήµατος ανά γραµµή που ισχύουν για το παιχνίδι από το οποίο προήλθε το µπόνους. 

Κατά το µπόνους των δωρεάν περιστροφών το παιχνίδι χρησιµοποιεί διαφορετική ρύθµιση 
κυλίνδρων συγκριτικά µε το βασικό παιχνίδι.
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1.2.4 GODDESS OF THE AMAZON / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 

Κατά την διάρκεια των δωρεάν περιστροφών υπάρχει η δυνατότητα του «Μπαλαντέρ 
µετάβασης» και υποκαθιστά όλα τα σύµβολα κατά την διάρκεια των δωρεάν περιστροφών. 

Όλα τα µπαλαντέρ που θα εµφανιστούν στους κυλίνδρους κατεβαίνουν µια θέση σε κάθε 
περιστροφή, κατά την διάρκεια των δωρεάν περιστροφών. 
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1.2.4 GODDESS OF THE AMAZON / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Κατά την διάρκεια των δωρεάν περιστροφών, υπάρχει η δυνατότητα επανενεργοποίησης των 
δωρεάν περιστροφών.  

Η περιστροφή των 5 νοµισµάτων, στο κάτω µέρος της πάνω οθόνης του παιγνιοµηχανήµατος 

ενδέχεται να αποκαλύψουν τα σύµβολα  

 Η αποκάλυψη 5 νοµισµάτων  

Στην σειρά είναι τυχαία και βραβεύουν µε 8 επιπλέον ∆ωρεάν περιστροφές. 

Το συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και µπόνους) είναι 5.000€.
Αν τα συσσωρευµένα µπόνους φτάσουν τα 5.000€ ο γύρος του µπόνους τελειώνει. 
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1.2.4 GODDESS OF THE AMAZON / ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ 

Τα σύµβολα του µυστηρίου  µπορούν να εµφανιστούν σε όλους τους κυλίνδρους.

Αυτά τα σύµβολα που θα καταρρεύσουν αποκαλύπτουν έναν τύπο συµβόλου

στην θέση τους.

Τα σύµβολα που θα αποκαλυφθούν από την κατάρρευση του  είναι όλα τα ίδια.
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1.2.5 GODDESS OF THE AMAZON / ΣΥΜΒΟΛΑ

ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ GODDESS OF THE 

AMAZON

FREE SPINS

ΤΙΓΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙ∆ΕΣ ΙΝΓΚΟΥΑΝΑ

ΜΑΣΚΑ ΑΖΤΕΚΩΝ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΡΟΥΜΠΙΝΙ

ΣΜΑΡΑΓ∆Ι ΖΑΦΕΙΡΙ
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1.3.1 GOLDEN BUTTERFLY / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.10.0.0  / HGCVLTG- 00613-00

Το «Golden Butterfly» είναι ένα παιχνίδι βασισµένο σε 9 κυλίνδρους και 8 γραµµές
πληρωµής. 

3 όµοια σύµβολα µπορούν να πληρωθούν σε κάθετη, οριζόντια ή διαγώνια γραµµή. 
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1.3.2 GOLDEN BUTTERFLY / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

3 όµοια σύµβολα πρέπει να εµφανιστούν στην οθόνη σε κερδοφόρα γραµµή και να είναι 
διαδοχικά.

Τα διάσπαρτα σύµβολα της χρυσής πεταλούδας   εµφανίζονται οπουδήποτε στην 
οθόνη και βραβεύουν µε « Παιχνίδια Πυρετού».
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Μόνο το υψηλότερο κέρδος  πληρώνεται ανά κερδοφόρα γραµµή.  

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ σύµφωνα µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. 
Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει αµέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,16€.

Το µέγιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€. 

Το µέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€.

Οι παραπάνω πίνακες αποδόσεων, βασίζεται σε συνολικό στοίχηµα €2,00 ανά κερδοφόρα 
γραµµή. 

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί ανά γραµµή πληρωµής εµφανίζονται στην οθόνη βοήθειας 
(πληροφορίες) του παιγνιοµηχανήµατος και σχετίζονται µε το τρέχον προεπιλεγµένο στοίχηµα.  

1.3.3 GOLDEN BUTTERFLY / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ 
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1.3.3 GOLDEN BUTTERFLY / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Στο βραβείο µε όλα τα έντοµα δεν συµπεριλαµβάνεται το διάσπαρτο σύµβολο της χρυσής

πεταλούδας 

Εάν εµφανιστούν 9 ίδια σύµβολα πληρώνεται ένα ειδικό έπαθλο. Το κέρδος γραµµής δεν 
πληρώνεται αν επιτευχθούν  9 όµοια.

Οποιαδήποτε νίκη µε 9 όµοια σύµβολα µπορούν να απονέµουν µία «Πληρωθείτε το ξανά» 
νίκη στο επόµενο παιχνίδι. 973



Τρία ή περισσότερα σύµβολα της χρυσής πεταλούδας  οπουδήποτε στους

κυλίνδρους βραβεύουν µε «Παιχνίδια Πυρετού».

8x   = 20 «Παιχνίδια Πυρετού»

7x   = 18 «Παιχνίδια Πυρετού»

6x   = 15 «Παιχνίδια Πυρετού»

5x   = 12 «Παιχνίδια Πυρετού»

4x   = 10 «Παιχνίδια Πυρετού»

3x   = 8 «Παιχνίδια Πυρετού»

1.3.4 GOLDEN BUTTERFLY / ΜΠΟΝΟΥΣ «ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΠΥΡΕΤΟΥ»

Τα «Παιχνίδια Πυρετού» ενεργοποιούνται όταν 3,4,5,6,7 ή 8 σύµβολα χρυσής πεταλούδας

εµφανιστούν οπουδήποτε στην οθόνη.

Κάθε ενεργοποίηση, απονέµει 8-20 «Παιχνίδια Πυρετού» σύµφωνα µε τον πίνακα 
αποδόσεων, και έναν πολλαπλασιαστή 2Χ-10Χ.
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1.3.4 GOLDEN BUTTERFLY / ΜΠΟΝΟΥΣ «ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΠΥΡΕΤΟΥ»

Ο αριθµός των «Παιχνιδιών Πυρετού», καθώς και ο πολλαπλασιαστής εµφανίζονται στην 
πάνω οθόνη του παιγνιοµηχανήµατος, καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας.

Θα αφαιρεθεί πίστωση για κάθε «Παιχνίδι Πυρετού». Όλα τα «Παιχνίδια Πυρετού» κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας πρέπει να παιχτούν µε το ίδιο ποσό στοιχήµατος, ή µικρότερο από 
το παιχνίδι στο οποίο απονεµήθηκε η λειτουργία.

Ποντάρισµα πέραν αυτής της τιµής θα απενεργοποιηθεί κατά την διάρκεια της λειτουργίας.
Τα «Παιχνίδια Πυρετού» µπορούν να επανενεργοποιηθούν, αλλά ο πολλαπλασιαστής 
παραµένει ο ίδιος καθ’ όλη την διάρκεια των παιχνιδιών.

Τα «Παιχνίδια Πυρετού» τελειώνουν µόλις ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια.

Όλα τα κέρδη κατά την διάρκεια της λειτουργίας, πολλαπλασιάζονται, έως την µέγιστη 
επιτρεπτή αξία ανά αγορασµένο παιχνίδι ύψους 5.000€.

Αν το παιχνίδι Golden Butterfly επιλεχθεί, από την κεντρική λίστα παιχνιδιών στην 
αρχική οθόνη, µε υπολειπόµενα «Παιχνίδια Πυρετού», τότε πρέπει πρώτα να παιχτούν τα 
συγκεκριµένα παιχνίδια.

Κατά την λειτουργία των «Παιχνιδιών Πυρετού» το παιχνίδι χρησιµοποιεί διαφορετική 
ρύθµιση κυλίνδρων συγκριτικά µε το βασικό παιχνίδι.

975



1.3.4 GOLDEN BUTTERFLY / ΜΠΟΝΟΥΣ «ΠΛΗΡΩΘΕΙΤΕ ΤΟ ΞΑΝΑ» 

Οποιαδήποτε νίκη µε 9 όµοια σύµβολα, στο επόµενο παιχνίδι «Πληρωθείτε το Ξανά».

Η πιθανότητα νίκης «Πληρωθείτε το Ξανά» που µπορεί να απονεµηθεί είναι πάντα 50% και 
είναι τυχαία.

Εάν µια νίκη «Πληρωθείτε το Ξανά» απονεµηθεί, τότε στο επόµενο παιχνίδι µπορεί επίσης 
να απονεµηθεί µια ακόµη νίκη «Πληρωθείτε το Ξανά».

∆εν υπάρχει όριο στο σύνολο των νικών «Πληρωθείτε το Ξανά» και ενδέχεται να 
εµφανιστούν σε συνεχόµενα παιχνίδια.

Εάν δεν εµφανιστεί νίκη «Πληρωθείτε το Ξανά» τα συνεχόµενα παιχνίδια τελειώνουν.

Υπάρχει πίστωση για κάθε παιχνίδι χωριστά κατά την διάρκεια των συνεχόµενων παιχνιδιών.
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1.3.4 GOLDEN BUTTERFLY / ΜΠΟΝΟΥΣ «ΠΛΗΡΩΘΕΙΤΕ ΤΟ ΞΑΝΑ» 

Κατά την διάρκεια των παιχνιδιών «Πληρωθείτε το Ξανά» το στοίχηµα δεν µπορεί να 
υπερβεί το στοίχηµα της αρχικής νίκης των 9 οµοίων που επιτεύχθηκε.

Εάν ένα παιχνίδι «Πληρωθείτε το Ξανά» εµφανιστεί κατά την διάρκεια των «Παιχνιδιών 
Πυρετού» οποιαδήποτε νίκη πολλαπλασιάζεται µε τον ενεργοποιηµένο πολλαπλασιαστή.

Εάν το παιχνίδι «Πληρωθείτε το Ξανά» ξεκινήσει κατά την διάρκεια της λειτουργίας των 
«Παιχνιδιών Πυρετού» και η λειτουργία αυτή τελειώσει, οι τυχόν µεταγενέστερες νίκες 
από τα παιχνίδια «Πληρωθείτε το Ξανά» δεν πολλαπλασιάζονται µε τον πολλαπλασιαστή 
λειτουργίας «Παιχνιδιών Πυρετού», αφού η συγκεκριµένη λειτουργία δεν είναι πλέον 
ενεργή.

Τα παιχνίδια «Πληρωθείτε το Ξανά» δεν θα τελειώσουν αν τελειώσει η παικτική συνεδρία, 
και παραµένουν ενεργά µέχρι να ξεκινήσει νέα παικτική συνεδρία.
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1.3.5 GOLDEN BUTTERFLY / ΣΥΜΒΟΛΑ

ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α 

ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

ΣΚΑΘΑΡΙ

ΜΕΛΙΣΣΑ ΒΑΤΡΑΧΟΣ

ΜΩΒ ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΡΟΖ ΛΟΥΛΟΥ∆Ι

ΧΡΥΣΗ ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α
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1.4.1 LEGEND OF TRITON /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.11.0.1 / HGCVLTG-00732-00

Το «Legend of Triton» είναι ένα  παιχνίδι  βασισµένο σε 5 κυλίνδρους και 10 γραµµές 
πληρωµής.  

Οι κερδοφόροι συνδυασµοί πρέπει να είναι σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από 
αριστερά προς τα δεξιά.
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1.4.2 LEGEND OF TRITON / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Το σύµβολο είναι µπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός

από τα ειδικά διευρυµένα σύµβολα κατά την διάρκεια των ∆ωρεάν περιστροφών.

Τα µπαλαντέρ µπορούν να εµφανιστούν σε όλους τους κυλίνδρους.

Το σύµβολο είναι µπαλαντέρ και υποκαθιστούν τα παρακάτω σύµβολα: 
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Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά  κερδοφόρα γραµµή. 

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το µέγιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Το µέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€.

1.4.3 LEGEND OF TRITON / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ 

Ο παραπάνω πίνακας αποδόσεων, βασίζεται σε συνολικό στοίχηµα  €2,00 ανά κερδοφόρα 
γραµµή. 

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί ανά γραµµή πληρωµής εµφανίζονται στην πάνω οθόνη του 
παιγνιοµηχανήµατος και σχετίζονται µε το τρέχον προεπιλεγµένο στοίχηµα. 
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Τρία ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα απονέµουν το µπόνους δωρεάν 

περιστροφών µε ειδικά διευρυµένα σύµβολα.

3 σύµβολα απονέµουν 10 δωρεάν περιστροφές και µία νίκη µπόνους x2 

του τρέχοντος στοιχήµατος.  

4 σύµβολα απονέµουν 10 δωρεάν περιστροφές και µία νίκη µπόνους χ50 

του τρέχοντος στοιχήµατος.

5 σύµβολα απονέµουν 10 δωρεάν περιστροφές και µία νίκη µπόνους χ250

του τρέχοντος στοιχήµατος.

1.4.4 LEGEND OF TRITON / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Το µπόνους δωρεάν περιστροφών παίζετε µε τον ίδιο αριθµό γραµµών πληρωµής και 
στοιχήµατος ανά γραµµή που ισχύουν για το παιχνίδι από το οποίο προήλθε το µπόνους. 

Κατά το µπόνους των δωρεάν περιστροφών το παιχνίδι χρησιµοποιεί διαφορετική ρύθµιση 
κυλίνδρων συγκριτικά µε το βασικό παιχνίδι
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1.4.4 LEGEND OF TRITON / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Κατά την έναρξη ∆ωρεάν περιστροφών ένα σύµβολο επιλέγεται τυχαία ως ειδικό διευρυµένο 
σύµβολο. 

Τα παρακάτω σύµβολα µπορούν να επιλεχτούν σαν ειδικά διευρυµένα σύµβολα:  

Το ειδικό διευρυµένο σύµβολο θα παραµείνει το ίδιο καθ΄όλη την διάρκεια των 
επανενεργοποιηµένων δωρεάν περιστροφών.  
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1.4.4 LEGEND OF TRITON / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Μετά την πληρωµή των απλών συµβόλων που επιφέρουν νίκη, το ειδικό σύµβολο 
θα διευρυνθεί αν υπάρχει ο προαπαιτούµενος αριθµός συµβόλων σύµφωνα µε τον πίνακα 
αποδόσεων του παιχνιδιού. Το διευρυµένο σύµβολο καλύπτει και τις τρεις θέσεις 
του κυλίνδρου και πληρώνει όλες τις γραµµές πληρωµής ακόµη και σε κυλίνδρους που
δεν βρίσκονται σε ακολουθία. 

Οι δωρεάν περιστροφές παίζονται µε τον ίδιο αριθµό γραµµών πληρωµής και στοιχήµατος 
ανά γραµµή που ισχύουν για το παιχνίδι από το οποίο προήλθε το µπόνους. 

Το συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και µπόνους) είναι 5.000€.
Αν τα συσσωρευµένα µπόνους φτάσουν τα 5.000€ ο γύρος µπόνους τελειώνει.  
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1.4.5 LEGEND OF TRITON  / ΣΥΜΒΟΛΑ

LEGEND OF TRITON ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ ΤΡΙΗΡΗΣ

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΤΡΙΑΙΝΑ ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΡΗΓΑΣ ΝΤΑΜΑ

ΣΠΑΘΙ
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Το «Super Hot Fruits» είναι ένα παιχνίδι βασισµένο σε 5 κυλίνδρους και 10 γραµµές 
πληρωµής. 

Όλα τα σύµβολα σε κερδοφόρα γραµµή πρέπει να είναι διαδοχικά.

1.5.1 SUPER HOT FRUITS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 2.0.8.0 / HGCVLTG-00729-00
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1.5.2 SUPER HOT FRUITS / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

3, 4 ή 5 διαδοχικά σύµβολα πληρώνονται σε µια κερδοφόρα γραµµή. Όλα τα παιχνίδια  
χρησιµοποιούν 10 γραµµές. 

Το σύµβολο  

  

είναι µπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα, 

Μόνο κατά την λειτουργία των «Hot Spins».

Το σύµβολο  υποκαθιστά τα παρακάτω σύµβολα:
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Μόνο το βραβείο µε το µεγαλύτερο αριθµό διαδοχικών συµβόλων πληρώνεται. 

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.Το µέγιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 
2,00€.

Το µέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€. 

Ο παραπάνω πίνακας αποδόσεων, βασίζεται σε συνολικό στοίχηµα €2,00 ανά κερδοφόρα 
γραµµή. 

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί ανά γραµµή πληρωµής εµφανίζονται στην πάνω οθόνη του 
παιγνιοµηχανήµατος και σχετίζονται µε το τρέχον προεπιλεγµένο στοίχηµα.   

1.5.3 SUPER HOT FRUITS/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ 
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1.5.4 SUPER HOT FRUITS / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «HOT SPINS»

Όλα τα κέρδη που αποφέρουν 4 ή περισσότερες φορές το συνολικό ποσό πονταρίσµατος. 

Κατά την διάρκεια των «HOT SPINS», το κάθε σετ κυλίνδρων παίζεται µε 10 γραµµές.

Οποιοδήποτε κέρδος από 4Χ το συνολικό στοίχηµα ή περισσότερο στο βασικό παιχνίδι 
ενεργοποιεί την «HOT SPINS» λειτουργία. 

Το κάθε «HOT SPIN» παίζεται σε 4 σετ κυλίνδρων. Ο παίκτης µπορεί να παίξει ένα µόνο 
«HOT SPIN» ή περισσότερα «HOT SPINS» πατώντας το πλήκτρο «Αυτόµατο Hot Spins». 

Ο παίκτης µπορεί να επιλέξει την αξία του «HOT SPIN» χωρίς να υπερβεί το ποσό των €36. 
Τα «HOT SPINS» παίζονται µε κερδισµένα χρήµατα. 

Στον µετρητή των «HOT SPINS» εµφανίζεται ο µέγιστος αριθµός των «HOT SPINS» που 
µπορούν να παιχτούν µε το τρέχων επιλεγµένο στοίχηµα. Η ελάχιστη αξία του «HOT SPIN» 
είναι 4Χ το αρχικό στοίχηµα που ενεργοποίησε την λειτουργία των «HOT SPINS». 

Εάν η αξία στον µετρητή κερδών πέσει κάτω από αυτή την αξία, τα υπολειπόµενα κέρδη 
θα συλλεχθούν και η λειτουργία των «HOT SPINS» θα τελειώσει, επιστρέφοντας στο βασικό 
παιχνίδι. 

Εάν κατά την διάρκεια ενός "HOT SPINS" ο µετρητής κερδών φτάσει τα 5.000€ η λειτουργία 
θα τελειώσει και τα 5.000€ θα πληρωθούν. 

Οποιαδήποτε υπολειπόµενα σετ κυλίνδρων αποµένουν δεν θα πληρώσουν εάν ο µετρητής 
φτάσει το µέγιστο ποσό κέρδους πριν ολοκληρώσουν την λειτουργία του και τα 4 σετ κυλίνδρων. 
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1.5.4 SUPER HOT FRUITS/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «HOT SPINS»

Τα σύµβολα  είναι διαθέσιµα µόνο στη λειτουργία των «Hot Spins».

Τα σύµβολα  είναι στοιβαγµένα και εµφανίζονται µόνο στον µεσαίο κύλινδρο.

Εάν µια πλήρης στοίβα συµβόλων εµφανιστεί σε προβολή σε οποιοδήποτε από τα 3 

πρώτα σετ κυλίνδρων, τα στοιβαγµένα µπαλαντέρ θα δηµιουργήσουν αντίγραφα στον µεσαίο 
κύλινδρο όλων των επακόλουθων σετ κυλίνδρων.      
Το µέγιστο όριο των «Hot Spins» είναι 100. Αν παιχτούν 100 «Hot Spins», το παιχνίδι 
θα τελειώσει και το τρέχον ποσό κέρδους θα συλλεχθεί. 
Κατά το παιχνίδι των «Hot Spins», το παιχνίδι χρησιµοποιεί διαφορετική ρύθµιση κυλίνδρων 
συγκριτικά µε το βασικό παιχνίδι.  
Το µέγιστο συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και «Hot Spins») είναι είναι 5.000€. 
Αν το όριο αυτό επιτευχθεί η λειτουργία των «Hot Spins» τελειώνει.
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1.5.5 SUPER HOT FRUITS / ΣΥΜΒΟΛΑ

ΣΤΕΜΜΑ ΕΦΤΑΡΙ ΚΑΜΠΑΝΑ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟ

ΚΕΡΑΣΙ ΛΕΜΟΝΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ
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1.6.1 BOOK OF RA / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 0.0.2.4 / HGCVLTG-00620-00

Το «Book Of Ra» είναι ένα παιχνίδι βασισµένο σε 5 κυλίνδρους µε 10 γραµµές πληρωµής. 
Όλες οι πληρωµές αποδίδονται για όµοιους συνδυασµούς, ξεκινώντας από αριστερά προς 
τα δεξιά εκτός από τα διάσπαρτα σύµβολα που αποδίδουν οπουδήποτε.

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί αποδίδουν σε διαδοχικούς κυλίνδρους.

Μόνο το υψηλότερο κέρδος αποδίδεται ανά επιλεγµένη γραµµή.
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1.6.2 BOOK OF RA / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Το σύµβολο   είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός

από το ειδικό διευρυµένο σύµβολο κατά την διάρκεια των ∆ωρεάν Παιχνιδιών.

Το διάσπαρτο σύµβολο είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά τα παρακάτω σύµβολα:
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Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά κερδοφόρα γραµµή.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.   

Το µέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€.

1.6.3 BOOK OF RA / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ 

Ο παραπάνω πίνακας αποδόσεων, βασίζεται σε συνολικό στοίχηµα 2,00€ ανά κερδοφόρα 
γραµµή.

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί ανά γραµµή πληρωµής εµφανίζονται στην πάνω οθόνη του 
παιγνιοµηχανήµατος και σχετίζονται µε το τρέχον προεπιλεγµένο στοίχηµα.
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Τρία ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα απονέµουν το Μπόνους των δωρεάν

περιστροφών µε ειδικό διευρυµένο σύµβολο.

Τα δωρεάν Παιχνίδια µπορούν να επανενεργοποιηθουν και το ειδικό διευρυµένο σύµβολο 
παραµένει το ίδιο καθ’ όλη την διάρκεια.
Τρία ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα απονέµουν 10 ∆ωρεάν περιστροφές και µια νίκη 
µπόνους σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα πληρωµής:

1.6.4 BOOK OF RA / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Το µπόνους δωρεάν περιστροφών παίζετε µε τον ίδιο αριθµό γραµµών πληρωµής 
και στοιχήµατος ανά γραµµή που ισχύουν για το παιχνίδι από το οποίο προήλθε το µπόνους.

Κατά το µπόνους των δωρεάν περιστροφών το παιχνίδι χρησιµοποιεί διαφορετική ρύθµιση 
κυλίνδρων συγκριτικά µε το βασικό παιχνίδι.

3X = 4,00€

4X= 40,00€

5X= 400,00€
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1.6.4 BOOK OF RA / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Κατά την έναρξη ∆ωρεάν περιστροφών ένα σύµβολο επιλέγεται τυχαία ως ειδικό διευρυµένο 
σύµβολο.

Τα παρακάτω σύµβολα µπορούν να επιλεχτούν σαν ειδικά διευρυµένα σύµβολα:

Το ειδικό διευρυµένο σύµβολο θα παραµείνει το ίδιο καθ΄ όλη την διάρκεια 
των επανενεργοποιηµένων δωρεάν περιστροφών.
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1.6.4 BOOK OF RA / ΜΠΟΝΟΥΣ / ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 

Μετά την πληρωµή των απλών συµβόλων που επιφέρουν νίκη, το ειδικό σύµβολο 
θα διευρυνθεί αν υπάρχει ο προαπαιτούµενος αριθµός συµβόλων σύµφωνα µε τον πίνακα 
αποδόσεων του παιχνιδιού. Το διευρυµένο σύµβολο καλύπτει και τις τρεις θέσεις 
του κυλίνδρου και πληρώνει όλες τις γραµµές πληρωµής ακόµη και σε κυλίνδρους 
που δεν βρίσκονται σε ακολουθία.

Οι δωρεάν περιστροφές παίζονται µε τον ίδιο αριθµό γραµµών πληρωµής και στοιχήµατος 
ανά γραµµή που ισχύουν για το παιχνίδι από το οποίο προήλθε το µπόνους.

Το συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και µπόνους) είναι 5.000€.
Αν τα συσσωρευµένα µπόνους φτάσουν τα 5.000€ ο γύρος του µπόνους τελειώνει.

997



1.6.5 BOOK OF RA / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.6.6 BOOK OF RA / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Αφού κερδίσετε ένα παιχνίδι µπορεί να έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε το κέρδος σας 
µε την λειτουργία «Ρίσκο». Πιέστε το κουµπί «Ρίσκο» για να ξεκινήσετε. Εµφανίζεται  
µια τράπουλα µε ίσο αριθµό κόκκινων και µαύρων χαρτιών. Επιλέξτε κόκκινο ή µαύρο 
πιέζοντας το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη. Εάν εµφανιστεί το χρώµα που επιλέξατε 
ην τράπουλα τότε διπλασιάζεται το ποσό που ρισκάρατε. Εάν όµως η κάρτα δεν έχει το 
χρώµα που επιλέχθηκε το ποσό που ρισκάρατε χάνεται και η λειτουργία Ρίσκο τελειώνει. 
Πιέστε 
το κουµπί «Εξαργύρωση» αν επιθυµείτε να σταµατήσετε και να µεταφέρετε το ποσό 
στο διαθέσιµο υπόλοιπο σας. 
Η διαθέσιµη επιλογή Ρίσκου είναι µέχρι 3 φορές και η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 
Το όριο πονταρίσµατος στο Ρίσκο είναι 2.500€ και το κέρδος δεν µπορεί να ξεπερνάει 
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1.7.1 LUCKY LADY’S CHARM / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 0.0.2.4  / HGCVLTG-00618-00

Tο «Lucky Lady’s Charm» είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 10 γραµµές πληρωµής.

Όλες οι πληρωµές αποδίδονται για όµοιους συνδυασµούς, ξεκινώντας από αριστερά 
προς τα δεξιά εκτός από τα διάσπαρτα σύµβολα που αποδίδουν οπουδήποτε.

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί αποδίδουν σε διαδοχικούς κυλίνδρους.

Μόνο το υψηλότερο κέρδος αποδίδεται ανά επιλεγµένη γραµµή.
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1.7.2 LUCKY LADY’S CHARM / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Το σύµβολο  είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από

το διάσπαρτο σύµβολο το διάσπαρτο σύµβολο 

Το διάσπαρτο σύµβολο είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά τα παρακάτω σύµβολα. 
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1.7.2 LUCKY LADY’S CHARM  / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Ένα η περισσότερα σύµβολα  σε ένα συνδυασµό πληρωµής διπλασιάζει το κέρδος.

2 ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα βραβεύουν σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα 
πληρωµής:

Μόνο το υψηλότερο κέρδος αποδίδεται ανά επιλεγµένη γραµµή.

5Χ = 1.800,00€

4X = 500,00€

3X = 50,00€

2X = 2,00€
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1.7.3 LUCKY LADY’S CHARM  / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά κερδοφόρα γραµµή.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Το µέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€.

Ο παραπάνω πίνακας αποδόσεων, βασίζεται σε συνολικό στοίχηµα €2,00 ανά κερδοφόρα 
γραµµή.

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί ανά γραµµή πληρωµής εµφανίζονται στην πάνω οθόνη του 
παιγνιοµηχανήµατος και σχετίζονται µε το τρέχον προεπιλεγµένο στοίχηµα.
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1.7.4 LUCKY LADY’S CHARM / ΜΠΟΝΟΥΣ

3 ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα στην οθόνη ενεργοποιούν 15 ∆ωρεάν Παιχνίδια.

Όλα τα κέρδη, κατά την διάρκεια των ∆ωρεάν Παιχνιδιών πολλαπλασιάζονται x3.

Τα ∆ωρεάν Παιχνίδια µπορούν να επανενεργοποιηθούν.
.

Τα ∆ωρεάν Παιχνίδια παίζονται µε τον ίδιο αριθµό γραµµών πληρωµής και στοιχήµατος 
ανά γραµµή που ισχύουν για το παιχνίδι από το οποίο προήλθε το µπόνους.
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1.7.4 LUCKY LADY’S CHARM  / ΜΠΟΝΟΥΣ

∆ιάσπαρτο Σύµβολο 

Όλα τα βραβεία αποδίδουν σε επιλεγµένες γραµµές εκτός από τα διάσπαρτα  σύµβολα.

2 ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα βραβεύουν σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα πληρωµής:

5X = 1.000,00€

4X = 40,00€

3X = 10,00€

2X = 4,00€

Τα διάσπαρτα σύµβολα αποδίδουν σε οποιαδήποτε θέση στην οθόνη.

Τα κέρδη προστίθενται στα κέρδη γραµµής.

Κατά το Μπόνους των «∆ωρεάν Παιχνιδιών» το παιχνίδι χρησιµοποιεί διαφορετική ρύθµιση 
κυλίνδρων συγκριτικά µε το βασικό παιχνίδι.
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1.7.5 LUCKY LADY’S CHARM  / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.7.6 LUCKY LADY’S CHARM / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Αφού κερδίσετε ένα παιχνίδι µπορεί να έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε το κέρδος σας 
µε την λειτουργία «Ρίσκο». Πιέστε το κουµπί «Ρίσκο» για να ξεκινήσετε. Εµφανίζεται µια 
τράπουλα µε ίσο αριθµό κόκκινων και µαύρων χαρτιών. Επιλέξτε κόκκινο ή µαύρο πιέζοντας 
το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη. Εάν εµφανιστεί το χρώµα που επιλέξατε την τράπουλα 
τότε διπλασιάζεται το ποσό που ρισκάρατε. Εάν όµως η κάρτα δεν έχει το χρώµα που 
επιλέχθηκε το ποσό που ρισκάρατε χάνεται και η λειτουργία Ρίσκο τελειώνει. Πιέστε το κουµπί 
«Εξαργύρωση» αν επιθυµείτε να σταµατήσετε και να µεταφέρετε το ποσό στο διαθέσιµο 
υπόλοιπο σας. Η διαθέσιµη επιλογή Ρίσκου είναι µέχρι 3 φορές και η πιθανότητα κέρδους 
είναι 50%. Το όριο πονταρίσµατος στο Ρίσκο είναι 2.500€ και το κέρδος δεν µπορεί 
να ξεπερνάει τα 5.000€.
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1.8.1 DOLPHIN’S PEARLS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 0.0.2.4 / HGCVLTG-00619-00

Το «Dolphin’s Pearls» είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 10 γραµµές πληρωµής.

Όλες οι πληρωµές αποδίδονται για όµοιους συνδυασµούς, ξεκινώντας από αριστερά 
προς τα δεξιά εκτός από τα διάσπαρτα σύµβολα που αποδίδουν οπουδήποτε.

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί αποδίδουν σε διαδοχικούς κυλίνδρους.
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1.8.2 DOLPHIN’S PEARLS / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Το σύµβολο υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από το διάσπαρτο 

σύµβολο.

Το διάσπαρτο σύµβολο είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά τα παρακάτω σύµβολα. 
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1.8.2 DOLPHIN’S PEARLS / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Ένα η περισσότερα σύµβολα  σε ένα συνδυασµό πληρωµής διπλασιάζει το κέρδος.

2 ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα βραβεύουν σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα 
πληρωµής:

Μόνο το υψηλότερο κέρδος αποδίδεται ανά επιλεγµένη γραµµή.

5Χ = 1.800,00€

4X = 500,00€

3X = 50,00€

2X = 2,00€
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1.8.3 DOLPHIN’S PEARLS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά κερδοφόρα γραµµή.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€.

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€.

Το µέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€.

Ο παραπάνω πίνακας αποδόσεων, βασίζεται σε συνολικό στοίχηµα €2,00 ανά κερδοφόρα 
γραµµή.

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί ανά γραµµή πληρωµής εµφανίζονται στην πάνω οθόνη του 
παιγνιοµηχανήµατος και σχετίζονται µε το τρέχον προεπιλεγµένο στοίχηµα.
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1.8.4 DOLPHIN’S PEARLS / ΜΠΟΝΟΥΣ

3 ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα στην οθόνη ενεργοποιούν 15 ∆ωρεάν Παιχνίδια.

Όλα τα κέρδη, κατά την διάρκεια των ∆ωρεάν Παιχνιδιών πολλαπλασιάζονται x3.

Τα ∆ωρεάν Παιχνίδια µπορούν να επανενεργοποιηθούν.

Τα ∆ωρεάν Παιχνίδια παίζονται µε τον ίδιο αριθµό γραµµών πληρωµής και στοιχήµατος ανά 
γραµµή που ισχύουν για το παιχνίδι από το οποίο προήλθε το µπόνους.
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1.8.4 DOLPHIN’S PEARLS / ΜΠΟΝΟΥΣ

∆ιάσπαρτο Σύµβολο 

Όλα τα βραβεία αποδίδουν σε επιλεγµένες γραµµές εκτός από τα διάσπαρτα σύµβολα.

2 ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα βραβεύουν σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα πληρωµής:

5X = 1.000,00€

4X = 40,00€

3X = 10,00€

2X = 4,00€

Τα διάσπαρτα σύµβολα αποδίδουν σε οποιαδήποτε θέση στην οθόνη.

Τα κέρδη από τα διάσπαρτα σύµβολα προστίθενται στα κέρδη γραµµής.

Κατά το Μπόνους των «∆ωρεάν Παιχνιδιών» το παιχνίδι χρησιµοποιεί διαφορετική ρύθµιση 
κυλίνδρων συγκριτικά µε το βασικό παιχνίδι.
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1.8.5 DOLPHIN’S PEARLS / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.8.6 DOLPHIN’S PEARLS / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Αφού κερδίσετε ένα παιχνίδι µπορεί να έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε το κέρδος σας 
µε την λειτουργία «Ρίσκο». Πιέστε το κουµπί «Ρίσκο» για να ξεκινήσετε. Εµφανίζεται µια 
τράπουλα ίσο αριθµό κόκκινων και µαύρων χαρτιών. Επιλέξτε κόκκινο ή µαύρο πιέζοντας 
το αντίστοιχο µε εικονίδιο στην οθόνη. Εάν εµφανιστεί το χρώµα που επιλέξατε την 
τράπουλα τότε διπλασιάζεται το ποσό που ρισκάρατε. Εάν όµως η κάρτα δεν έχει το χρώµα που 
επιλέχθηκε το ποσό που ρισκάρατε χάνεται και η λειτουργία Ρίσκο τελειώνει. Πιέστε το κουµπί 
«Εξαργύρωση» αν επιθυµείτε να σταµατήσετε και να µεταφέρετε το ποσό στο διαθέσιµο 
υπόλοιπο σας. Η διαθέσιµη επιλογή Ρίσκου είναι µέχρι 3 φορές και η πιθανότητα κέρδους 
είναι 50%. Το όριο πονταρίσµατος στο Ρίσκο είναι 2.500€ και το κέρδος δεν µπορεί να 
ξεπερνάει τα 5.000€.
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1.9.1 SIZZLING HOT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 0.0.2.4 / HGCVLTG-00616-00

Το «Sizzling Hot» είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 5 γραµµές πληρωµής.

Όλες οι πληρωµές αποδίδονται για όµοιους συνδυασµούς, ξεκινώντας από αριστερά προς 
τα δεξιά εκτός από τα διάσπαρτα σύµβολα που αποδίδουν οπουδήποτε.

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί αποδίδουν σε διαδοχικούς κυλίνδρους.
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1.9.2 SIZZLING HOT / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

∆ιάσπαρτο Σύµβολο 

3 ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα βραβεύουν σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα 
πληρωµής: 

5X = 100,00€

4X = 20,00€

3X = 4,00€

Όλα τα βραβεία αποδίδουν σε επιλεγµένες γραµµές εκτός από τα διάσπαρτα σύµβολα

Τα διάσπαρτα σύµβολα αποδίδουν σε οποιαδήποτε θέση στην οθόνη.

Τα κέρδη από τα διάσπαρτα σύµβολα προστίθενται στα κέρδη γραµµής.
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1.9.3 SIZZLING HOT / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά κερδοφόρα γραµµή.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€

Το µέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€. 
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1.9.4 SIZZLING HOT / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.9.5 SIZZLING HOT / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Αφού κερδίσετε ένα παιχνίδι µπορεί να έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε το κέρδος σας 
µε την λειτουργία «Ρίσκο». Πιέστε το κουµπί «Ρίσκο» για να ξεκινήσετε. Εµφανίζεται 
µια τράπουλα µε ίσο αριθµό κόκκινων και µαύρων χαρτιών. Επιλέξτε κόκκινο ή µαύρο 
πιέζοντας το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη. Εάν εµφανιστεί το χρώµα που επιλέξατε την 
τράπουλα τότε διπλασιάζεται το ποσό που ρισκάρατε. Εάν όµως η κάρτα δεν έχει το χρώµα 
που επιλέχθηκε το ποσό που ρισκάρατε χάνεται και η λειτουργία Ρίσκο τελειώνει. Πιέστε 
το κουµπί «Εξαργύρωση» αν επιθυµείτε να σταµατήσετε και να µεταφέρετε το ποσό στο 
διαθέσιµο υπόλοιπο σας. Η διαθέσιµη επιλογή Ρίσκου είναι µέχρι 3 φορές και η πιθανότητα 
κέρδους είναι 50%. Το όριο πονταρίσµατος στο Ρίσκο είναι 2.500€ και το κέρδος δεν µπορεί 
να ξεπερνάει τα 5.000€.
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1.10.1 ROARING FORTIES / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 0.0.2.4 / HGCVLTG00617-00)

Το «Roaring Forties» είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 40 γραµµές πληρωµής.

Όλες οι πληρωµές αποδίδονται για όµοιους συνδυασµούς, ξεκινώντας από αριστερά 
προς τα δεξιά εκτός από τα διάσπαρτα σύµβολα που αποδίδουν οπουδήποτε.

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί αποδίδουν σε διαδοχικούς κυλίνδρους.
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1.10.2 ROARING FORTIES / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύµβολο Μπαλαντέρ

To σύµβολο    υποκαθιστά όλα τα σύµβολα

εκτός από το διάσπαρτο σύµβολο

Μόνο το υψηλότερο κέρδος αποδίδεται ανά επιλεγµένη γραµµή.
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1.10.3 ROARING FORTIES / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά κερδοφόρα γραµµή.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 

σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 

αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,40€

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€
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1.10.4 ROARING FORTIES / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.10.5 ROARING FORTIES / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Αφού κερδίσετε ένα παιχνίδι µπορεί να έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε το κέρδος σας 
µε την λειτουργία «Ρίσκο». Πιέστε το κουµπί «Ρίσκο» για να ξεκινήσετε. Εµφανίζεται 
µια τράπουλα µε ίσο αριθµό κόκκινων και µαύρων χαρτιών. Επιλέξτε κόκκινο ή µαύρο 
πιέζοντας το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη. Εάν εµφανιστεί το χρώµα που επιλέξατε την 
τράπουλα τότε διπλασιάζεται το ποσό που ρισκάρατε. Εάν όµως η κάρτα δεν έχει το χρώµα 
που επιλέχθηκε το ποσό που ρισκάρατε χάνεται και η λειτουργία Ρίσκο τελειώνει. Πιέστε 
το κουµπί «Εξαργύρωση» αν επιθυµείτε να σταµατήσετε και να µεταφέρετε το ποσό στο 
διαθέσιµο υπόλοιπο σας. Η διαθέσιµη επιλογή Ρίσκου είναι µέχρι 3 φορές και η πιθανότητα 
κέρδους είναι 50%. Το όριο πονταρίσµατος στο Ρίσκο είναι 2.500€ και το κέρδος δεν µπορεί 
να ξεπερνάει τα 5.000€.
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1.11.1 PLENTY ON TWENTY hot / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version  0.0.2.4 / HGCVLTG-00531-00 

Το «Plenty on Twenty hot» είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 20 γραµµές πληρωµής. 
Όλες οι πληρωµές αποδίδονται για όµοιους συνδυασµούς, ξεκινώντας από αριστερά προς 
τα δεξιά εκτός από το διάσπαρτο σύµβολο.
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1.11.2  PLENTY ON TWENTY hot / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

∆ιάσπαρτο Σύµβολο 

3 ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα βραβεύουν σύµφωνα µε τον πίνακα
 πληρωµών.

Όλα τα βραβεία αποδίδουν σε επιλεγµένες γραµµές εκτός από τα διάσπαρτα σύµβολα

Τα διάσπαρτα σύµβολα πληρώνουν σε οποιαδήποτε θέση στην οθόνη.

Τα κέρδη από τα διάσπαρτα σύµβολα προστίθενται στα κέρδη γραµµής.
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1.11.2 PLENTY ON TWENTY hot / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

Σύµβολο Μπαλαντέρ  

Το σύµβολο Μπαλαντέρ υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από το διάσπαρτο 

σύµβολο  
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1.11.3 PLENTY ON TWENTY hot / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά κερδοφόρα γραµµή.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα
µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι 
τελειώνει αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,20€

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€

Το µέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€.
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1.11.4 PLENTY ON TWENTY hot / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.11.5 PLENTY ON TWENTY hot / ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Αφού κερδίσετε ένα παιχνίδι µπορεί να έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε το κέρδος σας 
µε την λειτουργία «Ρίσκο». Πιέστε το κουµπί «Ρίσκο» για να ξεκινήσετε. Εµφανίζεται 
µια τράπουλα µε ίσο αριθµό κόκκινων και µαύρων χαρτιών. Επιλέξτε κόκκινο ή µαύρο 
πιέζοντας το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη. Εάν εµφανιστεί το χρώµα που επιλέξατε την 
τράπουλα τότε διπλασιάζεται το ποσό που ρισκάρατε. Εάν όµως η κάρτα δεν έχει το χρώµα 
που επιλέχθηκε το ποσό που ρισκάρατε χάνεται και η λειτουργία Ρίσκο τελειώνει. Πιέστε 
το κουµπί «Εξαργύρωση» αν επιθυµείτε να σταµατήσετε και να µεταφέρετε το ποσό στο 
διαθέσιµο υπόλοιπο σας. Η διαθέσιµη επιλογή Ρίσκου είναι µέχρι 3 φορές και η πιθανότητα 
κέρδους είναι 50%. Το όριο πονταρίσµατος στο Ρίσκο είναι 2.500€ και το κέρδος δεν µπορεί 
να ξεπερνάει τα 5.000€.
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1.12.1 MEGA JOKER / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version  0.0.2.4 / HGCVLTG-00530-00 

Το «Mega Joker» είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 50 γραµµές πληρωµής. Όλες οι 
πληρωµές αποδίδονται για όµοιους συνδυασµούς, ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά 
εκτός από το διάσπαρτο σύµβολο.
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1.12.2  MEGA JOKER / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

∆ιάσπαρτο Σύµβολο 

3 ή περισσότερα διάσπαρτα σύµβολα βραβεύουν σύµφωνα µε το πίνακα πληρωµών.

Όλα τα βραβεία αποδίδουν σε επιλεγµένες γραµµές εκτός από τα διάσπαρτα σύµβολα.

Τα διάσπαρτα σύµβολα πληρώνουν σε οποιαδήποτε θέση στην οθόνη.

Τα κέρδη από τα διάσπαρτα σύµβολα προστίθενται στα κέρδη γραµµής.
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1.12.2 MEGA JOKER / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

Σύµβολο Μπαλαντέρ  

Το σύµβολο Μπαλαντέρ υποκαθιστά όλα τα άλλα σύµβολα εκτός από το διάσπαρτο 

σύµβολο 
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1.12.3 MEGA JOKER / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά κερδοφόρα γραµµή.

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα
µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι 
τελειώνει αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,50€

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€

Το µέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€.

1035



1.12.4 MEGA JOKER / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.12.5 MEGA JOKER / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Αφού κερδίσετε ένα παιχνίδι μπορεί να έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε το κέρδος σας 
με την λειτουργία «Ρίσκο». Πιέστε το κουμπί «Ρίσκο» για να ξεκινήσετε. Εμφανίζεται 
μια τράπουλα με ίσο αριθμό κόκκινων και μαύρων χαρτιών. Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο 
πιέζοντας το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη. Εάν εμφανιστεί το χρώμα που επιλέξατε 
την τράπουλα τότε διπλασιάζεται το ποσό που ρισκάρατε. Εάν όμως η κάρτα δεν έχει το 
χρώμα που επιλέχθηκε το ποσό που ρισκάρατε χάνεται και η λειτουργία Ρίσκο τελειώ-
νει. Πιέστε το κουμπί «Εξαργύρωση» αν επιθυμείτε να σταματήσετε και να μεταφέρετε 
το ποσό στο διαθέσιμο υπόλοιπο σας. Η διαθέσιμη επιλογή Ρίσκου είναι μέχρι 3 φορές 
και η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. Το όριο πονταρίσματος στο Ρίσκο είναι 2.500€ και 
το κέρδος δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 5.000€.  
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1.13.1 SUPER FIRE 7’s / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 1.0.18. 0 / HGCVLTG-00730- 00 

Το «Super Fire 7’s» είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 40 γραµµές πληρωµής.
Το παιχνίδι πληρώνει για 3, 4 και 5 διαδοχικά σύµβολα σε µία γραµµή πληρωµής ξεκινώντας 
από αριστερά προς τα δεξιά, εκτός από το σύµβολο Scatter.
Πληρώνεται µόνο ο µεγαλύτερος συνδυασµός διαδοχικών συµβόλων.
Όλοι οι νικητήριοι συνδυασµοί πληρωµής ανά γραµµή εµφανίζονται στην επάνω οθόνη
και σχετίζονται µε το τρέχον επιλεγµένο στοίχηµα.
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1.13.2 SUPER FIRE 7’s / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύµβολο Μπαλαντέρ 

Το  είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα σύµβολα εκτός από το 

Το είναι διαθέσιµο µόνο στους κυλίνδρους 2, 3 και 4.

Σύµβολο Scatter 

3, 4 ή 5 προβεβληµένα σύµβολα βραβεύουν σύµφωνα µε τον πίνακα πληρωµής.
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1.13.3 SUPER FIRE 7’s / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ 

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,20€

Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€

Το µέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€
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1.13.4 SUPER FIRE 7’s / ΜΠΟΝΟΥΣ

Κατά την είσοδο στο παιχνίδι «Gamble» εµφανίζονται στην οθόνη ο «Τροχός 
Στοιχηµατισµού» και ο «Πύργος Κερδών». Για να αυξήσετε το ποσό στοιχηµατισµού, για µία 
πιθανή νίκη, µπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο . Η νέα τιµή εµφανίζεται στον «Πύργο 
Κερδών». Μπορείτε επίσης να µειώσετε το ποσό στοιχηµατισµού πατώντας το πλήκτρο 
µέχρι να επισηµανθεί ξανά το ποσό της αρχικής νίκης.
Πατώντας εξαργύρωση θα επιστρέψετε στο βασικό παιχνίδι και όλα τα κέρδη σας 
θα µεταφερθούν στο διαθέσιµο υπόλοιπο.
Πατώντας το κουµπί «Παιχνίδι» θα περιστραφεί το βέλος στο τροχό στοιχηµατισµού.  
Εάν το βέλος προσγειωθεί σε ένα κίτρινο τµήµα του τροχού, θα απονεµηθεί το ποσό 
που επισηµάνθηκε στον Πύργο κερδών. Επίσης, έχετε την ευκαιρία να συνεχίσετε 
να στοιχηµατίζετε ή να συλλέξετε τα κέρδη σας.
Εάν το βέλος προσγειωθεί σε ένα µαύρο τµήµα του τροχού, ο στοιχηµατισµός τελειώνει, 
τα κέρδη χάνονται και επιστρέφετε στο βασικό παιχνίδι.
Μπορείτε, επιπλέον, να συγκεντρώσετε ένα µέρος των κερδών σας πατώντας το πλήκτρο 
«Μερική Είσπραξη». Το ποσό αυτό δεν θα είναι πλέον διαθέσιµο για στοιχηµατισµό στον 
τροχό και στο τέλος του παιχνιδιού «Gamble» θα µεταφερθεί στο υπόλοιπό σας. Μπορείτε 
να συνεχίσετε να παίζετε στον τροχό στοιχηµατισµού µε το υπολειπόµενο ποσό, το οποίο 
είναι διαθέσιµο στον Πύργο Κερδών.
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1.13.5 SUPER FIRE 7’s / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.14.1 ΡΟΥΛΕΤΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ Version 1.10.0.0 / HGCVLTG-00566-00

Η  “Ρουλέτα”  είναι ένα παιχνίδι το οποίο, για να µπείτε στο τραπέζι της Ρουλέτας θα πρέπει 
να περιστρέψετε το τροχό, έτσι ώστε να έχετε την ευκαιρία να µπείτε στο Μπόνους. 
Σταµατήστε στο πράσινο για να µπείτε στο παιχνίδι της ρουλέτας. Ο γύρος τελειώνει εάν 
σταµατήσετε στο κόκκινο µέρος.
Η αύξηση του πιθανού επάθλου πάνω από τα 2,00€ µειώνει την πιθανότητα να µπείτε στο 
παιχνίδι Ρουλέτας. Οι πιθανότητες να µπείτε στο παιχνίδι Ρουλέτας είναι ανάλογες µε το 
µέγεθος του επάθλου.
Το µέγιστο πιθανό έπαθλο που µπορείτε να διεκδικήσετε είναι η µάρκα των 10,00€.
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1.14.2 ΡΟΥΛΕΤΑ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι σύµφωνα µε τον 
σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει 
αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,50€
Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€

Το µέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€
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1.14.3 ΡΟΥΛΕΤΑ / ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ελάχιστη αξία µάρκας: 0,10€
Μέγιστη αξία µάρκας: 36,00€
Μέγιστη αξία κέρδους: 5.000,00€

Η ελάχιστη συνολική αξία του ρίσκου για περιστροφή της Ρουλέτας είναι 50c.
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1.14.4 ΡΟΥΛΕΤΑ / ΜΠΟΝΟΥΣ  ΡΟΥΛΕΤΑΣ

Μόλις ξεκινήσει το Μπόνους Ρουλέτας, το ποσό της µάρκας που απονεµήθηκε µπορεί να 
τεθεί σε όλο το τραπέζι της Ρουλέτας, που αποτελείται από 37 αριθµούς (0-36). 

Επιλέξτε «ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ» για να περιστραφεί ο τροχός της Ρουλέτας και να αποκαλυφθεί το 
αποτέλεσµα. 
Πατήστε «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ» για να τοποθετήσετε τις ίδιες µάρκες µε τον 
προηγούµενο γύρο.
Πατήστε «∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ» ή «∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΩΝ» για να καταργήσετε τα τοποθετηµένα πονταρίσµατα από το τραπέζι.
Πατήστε «ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ» για να δείτε τα γειτονικά πονταρίσµατα.
Πατήστε «ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ» για να εισπράξετε την αξία κέρδους. 

Τυχόν τοποθετηµένα πονταρίσµατα πρέπει να τα πάρετε απευθείας από την τρέχουσα αξία 
κέρδους στον µετρητή κερδών.
Κάθε φορά που απονέµεται ένα κέρδος, ο µετρητής κερδών ενηµερώνεται, επιτρέποντας 
την τοποθέτηση περισσότερων πονταρισµάτων. Σε έναν µεµονωµένο κύκλο παιχνιδιού 
µπορούν να παιχτούν έως 10 περιστροφές του τροχού της Ρουλέτας.

Εάν ο µετρητής κέρδους φτάσει κάτω από 50c, η αξία που αποµένει θα εισπραχθεί και ο 
κύκλος παιχνιδιού θα τελειώσει. 
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1.14.4 ΡΟΥΛΕΤΑ / ΜΠΟΝΟΥΣ  ΡΟΥΛΕΤΑΣ

Όταν ενεργοποιούνται τα γειτονικά στοιχήµατα, µε τη τοποθέτηση µίας µάρκας στον 
επιθυµητό αριθµό και την επιλογή της αξίας του πονταρίσµατος, αυτόµατα το ποντάρισµα 
µοιράζεται στους δύο αριθµούς δεξιά και τους δύο αριθµούς αριστερά του αριθµού που 
επιλέχθηκε. Για παράδειγµα, εάν µία µάρκα αξίας 50c τοποθετηθεί στον αριθµό 9, αυτό 
σηµαίνει ότι επιλέξατε να ποντάρετε από 10 c  στους αριθµούς 14, 31, 9, 22 και 18.

Ευκαιρία επανάληψης πονταρίσµατος είναι η ευκαιρία να παίξετε ένα παιχνίδι 
χρησιµοποιώντας το κουµπί επανάληψης πονταρίσµατος εάν τα τρέχοντα κέρδη είναι 
λιγότερα από αυτά του τελευταίου παιχνιδιού στο οποίο ποντάρατε. 
Όταν γίνει η επιλογή, η αξία των τρεχόντων κερδών θα αφαιρεθεί και το µέγεθος των 
τµηµάτων κέρδους και απώλειας θα προσαρµοστεί για να αντικατοπτρίζει τη διαφορά 
µεταξύ της πίστωσης που αποµένει και της αξίας επανάληψης πονταρίσµατος. 
Εάν ο τροχός της ευκαιρίας επανάληψης πονταρίσµατος σταµατήσει στο τµήµα που 
κερδίζει, θα γίνει περιστροφή της ρουλέτας µε τις µάρκες από το προηγούµενο παιχνίδι που 
τοποθετήθηκαν στο πλέγµα πονταρίσµατος. Σε περίπτωση ήττας, το παιχνίδι  θα επιστρέψει 
στη φάση πριν το ρίσκο.
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1.14.5 ΡΟΥΛΕΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΜΠΟΝΟΥΣ”

Εάν βγείτε από το µπόνους της Ρουλέτας µε είσπραξη των κερδών σας, τότε υπάρχει η 
πιθανότητα να απονεµηθεί η ευκαιρία για µπόνους.

Επιλέξτε «ΚΟΚΚΙΝΟ» ή «ΜΑΥΡΟ» για να ποντάρετε σε ποιο χρωµατιστό τµήµα θα 
σταµατήσει ο τροχός. Εάν επιλέξετε το χρώµα που θα κερδίσει, θα σας απονεµηθεί επιπλέον 
µπόνους µετρητών. 
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1.15.1 MULTI WILD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ (Version 1.1.19.0  / HGCVLTG-00719-00 )

Το “Multi Wild είναι ένα παιχνίδι με 4 κυλίνδρους και 81 τρόπους πληρωμής, το ο-
ποίο πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. 

Απαιτούνται τουλάχιστον 3 σύμβολα σε διπλανές θέσεις για να αποδοθεί μία νίκη. 
Μία νίκη απονέμεται όταν ίδια σύμβολα εμφανίζονται οπουδήποτε σε προβολή σε 
διαδοχικούς κυλίνδρους. 

 Μόνο το υψηλότερο κέρδος διαδοχικών συμβόλων πληρώνεται ανά κερδοφόρο 
συνδυασμό. 
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1.15.2  MULTI WILD / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύμβολο 

Οποιοδήποτε    κατά τη διάρκεια μίας νίκης ενεργοποιεί έναν πολλαπλασια-
στή.  

1 πολλαπλασιάζει το συνδυασμό 2Χ  

2 πολλαπλασιάζουν το συνδυασμό 4Χ 

3 πολλαπλασιάζουν το συνδυασμό 8Χ 
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1.15.3  MULTI WILD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με 
τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τε-
λειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,20€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€ 
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1.15.4  MULTI WILD / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.16.1 BAR-X HOT SPINS+ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ (Version 1.0.10.0 / HGCVLTG-00731-00 )

Το “BAR-X HOT SPINS+”  είναι ένα παιχνίδι µε 5 κυλίνδρους και 10 γραµµές πληρωµής.

Το παιχνίδι πληρώνει για 3, 4 και 5 διαδοχικά σύµβολα σε µία γραµµή πληρωµής. 
Μόνο το υψηλότερο κέρδος διαδοχικών συµβόλων πληρώνεται ανά κερδοφόρο 
συνδυασµό.

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασµοί ανά γραµµή πληρωµής εµφανίζονται στην επάνω οθόνη 
και σχετίζονται µε το τρέχον προεπιλεγµένο στοίχηµα. 
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1.16.2   BAR-X HOT SPINS+ / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Σύµβολο Μπαλαντέρ

Τα σύµβολα είναι διαθέσιµα µόνο κατά τη διάρκεια των Hot Spins 
και µπορούν να εµφανιστούν µόνο στον κύλινδρο τρία. 

Τα σύµβολα υποκαθιστούν όλα τα σύµβολα.

Αν µία στοίβα από τρία σύµβολα                  σταµατήσει στον κύλινδρο 
τρία, τα σύµβολα αυτά θα αντιγραφούν σε οποιοδήποτε σετ κυλίνδρων  
περιστρέφεται ακόµα. 
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1.16.3   BAR-X HOT SPINS+ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

Το κέρδος δεν µπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασµένο παιχνίδι 
σύµφωνα µε τον σχετικό κανονισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το 
αγορασµένο παιχνίδι τελειώνει αµέσως.

Το ελάχιστο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 0,10€
Το ανώτατο ποντάρισµα ανά παιχνίδι είναι 2,00€

Το µέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€
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1.16.4   BAR-X HOT SPINS+ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “HOT SPINS”

Οποιοδήποτε κέρδος από 4Χ το συνολικό ποντάρισµα ή περισσότερο στο 
βασικό παιχνίδι ενεργοποιεί την λειτουργία “Hot Spins+”. 

Τα “Hot Spins+” παίζονται µε κέρδη από το µετρητή κέρδους. 

Ο παίκτης µπορεί να παίξει ένα µόνο Hot Spin στο σετ τεσσάρων κυλίνδρων. 
Μπορούν να παιχτούν έως 100 Hot Spins. Αν φτάσετε σε αυτό το όριο, τα 
κέρδη θα εισπραχθούν αυτόµατα. 

Το ποσό που µπορείτε να 
στοιχηµατίσετε σε κάθε 
Hot Spin εξαρτάται από το 
ποντάρισµα: 
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1.16.4   BAR-X HOT SPINS+ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “HOT SPINS”

Κατά τη διάρκεια των Hot Spins, κάθε φορά που αυξάνεται το ποσό 
στοιχηµατισµού, αφαιρείται ένα σύµβολο από την κάρτα απονοµής: 

8Χ ποντάρισµα —Αφαιρείται το σύµβολο µε τη χαµηλότερη αµοιβή

12Χ ποντάρισµα—Αφαιρούνται τα 2 σύµβολα µε τη χαµηλότερη αµοιβή

16Χ—Αφαιρούνται τα 3 σύµβολα µε τη χαµηλότερη αµοιβή

Η αλλαγή του πονταρίσµατος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Hot Spins, 
θα επηρεάσει τον αριθµό των διαθέσιµων Hot Spins. 
Τα κέρδη µπορούν να εισπραχθούν οποιαδήποτε στιγµή έξω από τον κύκλο 
των Hot Spins. 
Αν τα κέρδη πέσουν κάτω από το ελάχιστο ποσό πονταρίσµατος, τα κέρδη θα 
εισπραχθούν αυτόµατα και η λειτουργία Hot Spins θα απενεργοποιηθεί. 
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1.16.5   BAR-X HOT SPINS+ / ΣΥΜΒΟΛΑ
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Το “Book of Ra Classic” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 9 γραμμές πληρωμής. 
Όλες οι πληρωμές αποδίδονται για όμοιους συνδυασμούς, ξεκινώντας από αριστερά 
προς τα δεξιά εκτός από το σύμβολο Scatter. 

1.17.1 BOOK OF RA CLASSIC / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 0.0.2.6 / HGCVLTG -00697-00)
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1.17.2 BOOK OF RA CLASSIC / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Το σύμβολο    είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός 

από το ειδικό διευρυμένο σύμβολο κατά την διάρκεια των Δωρεάν Παιχνιδιών. 

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασμοί αποδίδουν σε διαδοχικούς κυλίνδρους, ξεκινώντας 
από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Όλα τα βραβεία αποδίδουν σε επιλεγμένες γραμ-
μές εκτός από τα σύμβολα scatter τα οποία αποδίδουν σε οποιαδήποτε θέση στην ο-
θόνη. Τα κέρδη από τα σύμβολα scatter προστίθενται στα κέρδη των γραμμών πλη-
ρωμής. 

Το διάσπαρτο σύμβολο       είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά  τα παρακάτω σύμβο-
λα: 
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1 .17.3 BOOK OF RA CLASSIC / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά  κερδοφόρα γραμμή. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον 
σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει 
αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,18€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 1,80€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€. 

Τα κέρδη πληρώνονται με βάση των πίνακα πληρωμών εφόσον δεν έχει ξεπεραστεί το 
μέγιστο κέρδος του παιγνίου.  

Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασμοί ανά γραμμή πληρωμής εμφανίζονται στην πάνω οθό-
νη του παιγνιομηχανήματος και σχετίζονται με το τρέχον προεπιλεγμένο στοίχημα.   
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1 .17.4 BOOK OF RA CLASSIC / ΜΠΟΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

Τρία ή περισσότερα διάσπαρτα σύμβολα            απονέμουν το Μπόνους των δωρεάν 

περιστροφών με ειδικό διευρυμένο σύμβολο. 

Τα δωρεάν Παιχνίδια μπορούν να επανενεργοποιηθούν και το ειδικό διευρυμένο σύμ-
βολο παραμένει το ίδιο καθ’ όλη την διάρκεια. 

Τρία ή περισσότερα διάσπαρτα σύμβολα απονέμουν 10 Δωρεάν περιστροφές και μια 
νίκη μπόνους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα πληρωμής: 

3X = 3,60      
4X= 36,00€   
5X= 360,00€ 

Το μπόνους δωρεάν περιστροφών  παίζετε με  τον ίδιο  αριθμό γραμμών  πληρωμής 
και στοιχήματος ανά γραμμή που ισχύουν για το παιχνίδι από το οποίο προήλθε το 
μπόνους. 

Κατά το μπόνους των δωρεάν περιστροφών το παιχνίδι χρησιμοποιεί διαφορετική 
ρύθμιση κυλίνδρων συγκριτικά με το βασικό παιχνίδι.  
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1.17.5 BOOK OF RA CLASSIC / ΜΠΟΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

Κατά την έναρξη Δωρεάν περιστροφών ένα σύμβολο επιλέγεται τυχαία ως ειδικό διευ-
ρυμένο σύμβολο. 

Τα παρακάτω σύμβολα μπορούν να επιλεχτούν σαν ειδικά διευρυμένα σύμβολα: 
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1.17.6 BOOK OF RA CLASSIC / ΜΠΟΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

Το ειδικό διευρυμένο σύμβολο επιλέγεται τυχαία στην αρχή των δωρεάν παιχνιδιών 
και αντικαθιστά ένα από τα αρχικά σύμβολα στους κυλίνδρους  

Κατά την διάρκεια των δωρεάν παιχνιδιών το ειδικό διευρυμένο σύμβολο θα επεκτα-
θεί εάν υπάρχει ο προαπαιτούμενος αριθμός συμβόλων. Το διευρυμένο σύμβολο κα-
λύπτει και τις 3 θέσεις του κυλίνδρου και πληρώνει σε όλες τις γραμμές πληρωμής 
ακόμη και σε κυλίνδρους που δεν βρίσκονται σε ακολουθία. Το ειδικό διευρυμένο 
σύμβολο παραμένει το ίδιο κατά την διάρκεια των επανενεργοποιημένων δωρεάν 
παιχνιδιών.  

Το συνολικό κέρδος (κέρδη από βασικό παιχνίδι και μπόνους) είναι 5.000€. 

Αν τα συσσωρευμένα μπόνους φτάσουν τα 5.000€ ο γύρος του μπόνους τελειώνει. 
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1.17.7 BOOK OF RA CLASSIC / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.17.8 BOOK OF RA CLASSIC / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Αφού κερδίσετε ένα παιχνίδι μπορεί να έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε το κέρδος σας 
με την λειτουργία «Ρίσκο». Πιέστε το κουμπί «Ρίσκο» για να ξεκινήσετε. Εμφανίζεται 
μια τράπουλα με ίσο αριθμό κόκκινων και μαύρων χαρτιών. Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο 
πιέζοντας το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη. Εάν εμφανιστεί το χρώμα που επιλέξατε 
την τράπουλα τότε διπλασιάζεται το ποσό που ρισκάρατε. Εάν όμως η κάρτα δεν έχει το 
χρώμα που επιλέχθηκε το ποσό που ρισκάρατε χάνεται και η λειτουργία Ρίσκο τελειώ-
νει. Πιέστε το κουμπί «Εξαργύρωση» αν επιθυμείτε να σταματήσετε και να μεταφέρετε 
το ποσό στο διαθέσιμο υπόλοιπο σας. Η διαθέσιμη επιλογή Ρίσκου είναι μέχρι 3 φορές 
και η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. Το όριο πονταρίσματος στο Ρίσκο είναι 2.500€ και 
το κέρδος δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 5.000€.  
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1 .18.1 SUPER FRUITS WILD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Version 2.0.8.0 / HGCVLTG-00728-00

Το “Super Fruits Wild”  είναι ένα παιχνίδι βασισμένο σε 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πλη-
ρωμής το οποίο πληρώνει για 3, 4 και 5 διαδοχικά σύμβολα σε μία γραμμή πληρωμής ξε-
κινώντας από αριστερά προς τα δεξιά. 

Πληρώνεται μόνο ο μεγαλύτερος συνδυασμός διαδοχικών συμβόλων. 

Όλοι οι νικητήριοι συνδυασμοί πληρωμής ανά γραμμή εμφανίζονται στην επάνω οθόνη 
και σχετίζονται με το τρέχον επιλεγμένο στοίχημα. 

1067



Σύμβολο Wild 

Το σύμβολο     είναι μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα σύμβολα. 

Το σύμβολο      διευρύνεται και μετατρέπεται σε  για να γεμίσει όλες τις θέσεις 
στον αντίστοιχο κύλινδρο  όπου εμφανίζεται. 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Hot Spins, το διευρυμένο σύμβολο Wild θα μεταφερθεί 
σε όλα τα επακόλουθα σετ κυλίνδρων.  

Το σύμβολο Wild είναι διαθέσιμο μόνο στους κυλίνδρους 2, 3 και 4. 

1  .18.2 SUPER FRUITS WILD / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
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Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με 
τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τε-
λειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€ 

1  .18.3 SUPER FRUITS WILD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
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Κατά την διάρκεια των “HOT SPINS” , το κάθε σετ κυλίνδρων παίζεται με 10 γραμμές. 

Οποιοδήποτε κέρδος από 4Χ το συνολικό στοίχημα ή περισσότερο στο βασικό παιχνίδι ε-
νεργοποιεί την “HOT SPINS” λειτουργία. 

Το κάθε “HOT SPIN” παίζεται σε 4 σετ κυλίνδρων. Ο παίκτης μπορεί να παίξει ένα μόνο 
“HOT SPIN”  ή περισσότερα “HOT SPINS” πατώντας το πλήκτρο “Αυτόματο Hot Spins”. 

Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει την αξία του “HOT SPIN” χωρίς να υπερβεί το ποσό των  €36. 
Τα “HOT SPINS” παίζονται με κερδισμένα χρήματα. 

Στον μετρητή των “HOT SPINS” εμφανίζεται ο μέγιστος αριθμός των “HOT SPINS” που μπο-
ρούν να παιχτούν με το τρέχων επιλεγμένο στοίχημα . Η ελάχιστη αξία του “HOT SPIN” εί-
ναι 4Χ το αρχικό στοίχημα που ενεργοποίησε την λειτουργία των  “HOT SPINS”. 

Εάν η αξία στον μετρητή κερδών πέσει κάτω από αυτή την αξία, τα υπολειπόμενα κέρδη 
θα συλλεχθούν και η λειτουργία των “HOT SPINS” θα τελειώσει , επιστρέφοντας στο βασι-
κό παιχνίδι. 

Εάν κατά την διάρκεια ενός “HOT SPIN” ο μετρητής κερδών φτάσει τα €5.000 η λειτουργία 
θα τελειώσει και τα 5.000 θα πληρωθούν. 

Οποιαδήποτε υπολειπόμενα σετ κυλίνδρων απομένουν δεν θα πληρώσουν  εάν ο μετρητής 
φτάσει το μέγιστο ποσό κέρδους πριν ολοκληρώσουν την λειτουργία του και τα 4 σετ κυ-
λίνδρων. 

1  .18.4 SUPER FRUITS WILD / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “HOT SPINS”
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1  .18.5 SUPER FRUITS WILD / ΣΥΜΒΟΛΑ
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 140 

  1.19.1 MIGHTY HOT WILDS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (V1.0.10.0 / HGCVLTG-00746-00)

Το “ Mighty Hot Wilds” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. 3, 4 και 
5  διαδοχικά σύμβολα πληρώνονται σε μια κερδοφόρα γραμμή πληρωμής ξεκινώντας από τα 
αριστερά προς τα δεξιά. Μόνο το βραβείο με το μεγαλύτερο αριθμό διαδοχικών συμβόλων 
πληρώνεται. 
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  1.19.1 MIGHTY HOT WILDS / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Κατά τη διάρκεια τόσο του βασικού παιχνιδιού, όσο και των “Hot Spins” το σύμβολο “Wild” 

Βρίσκεται στους κυλίνδρους 2, 3 και 4. 

Αν έρθει σύμβολο “Wild” σε προβολή κατά τη διάρκεια των “Hot Spins”, θα αντιγραφεί και 
θα μεταφερθεί στην ίδια θέση κυλίνδρου σε όλα τα επόμενα σετ κυλίνδρων. 
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1. 19.1 MIGHTY HOT WILDS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με 
τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τε-
λειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€ 
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  1.19.1 MIGHTY HOT WILDS / ΜΠΟΝΟΥΣ / HOT SPINS

Οποιοδήποτε κέρδος από 4Χ το συνολικό στοίχημα ή περισσότερο στο βασικό παιχνίδι ενεργο-
ποιεί την “Hot Spin” λειτουργία. Το κάθε “Hot Spin” παίζεται σε 4 σετ κυλίνδρων. Ο παίκτης 
μπορεί να παίξει ένα μόνο “Hot Spin” ή περισσότερα “Hot Spin” πατώντας το κουμπί 
“Αυτόματο Hot Spin”. Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει την αξία ενός Hot Spin, ύψους το ανώτερο 
36,00€ και τουλάχιστον 8,00€. Τα “Hot Spin” παίζονται με κερδισμένα χρήματα. Στον μετρητή 
των “Hot Spin” εμφανίζεται ο μέγιστος αριθμός των “Hot Spins” που μπορούν να παιχτούν με 
το τρέχον επιλεγμένο στοίχημα. Η ελάχιστη αξία του “Hot Spin” 4Χ το αρχικό στοίχημα που ε-
νεργοποίησε τη λειτουργία των “Hot Spin”. Εάν η αξία στον μετρητή κερδών πέσει κάτω από 
αυτή την αξία, τα υπολειπόμενα κέρδη θα συλλεχθούν  και η λειτουργία των “Hot Spin” θα τε-
λειώσει, επιστρέφοντας στο βασικό παιχνίδι. Εάν κατά τη διάρκεια ενός “Hot Spin”, ο μετρητής 
κερδών φτάσει τα 5.000,00€ η λειτουργία θα τελειώσει και τα 5.000,00€ θα πληρωθούν. 

Οποιαδήποτε υπολειπόμενα σετ κυλίνδρων απομένουν δεν θα πληρώσου, εάν ο μετρητής φτά-
σει το μέγιστο ποσό κέρδους πριν ολοκληρώσουν την λειτουργία τους και τα 4 σετ κυλίνδρων. 
Το μέγιστο όριο των “Hot Spins” είναι 100. Αν παιχτούν 100 Hot Spins, το παιχνίδι θα τελειώσει 
και το τρέχον ποσό κέρδους θα συλλεχθεί.  Κατά το παιχνίδι των “Hot Spin” χρησιμοποιείται 
διαφορετική ρύθμιση κυλίνδρων συγκριτικά με το βασικό παιχνίδι. Για την έξοδο από την λει-
τουργία παιχνιδιών “Hot Spin” ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο “Εξαργύρωση” και τα 
κέρδη του θα προστεθούν στο διαθέσιμο υπόλοιπο του. Αν τα συσσωρευμένα κέρδη από τα 
Hot Spins φθάσουν τα 5.000,00€, ο γύρος των Hot Spin τελειώνει.   
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1.19.1 MIGHTY HOT WILDS / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.20.1 JOKER ACTION 6 / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.1.4 / HGCVLTG-00784-00)

Το “ Joker Action 6 ” είναι ένα παιχνίδι με 6 κυλίνδρους και 50 γραμμές πληρωμής. ‘Όλες 
οι νίκες πληρώνουν διαδοχικά από τα αριστερά προς τα δεξιά, εκτός από τα διάσπαρτα 
σύμβολα που αποδίδουν οπουδήποτε. ’Όλες οι πληρωμές αποδίδονται για όμοιους 
συνδυασμούς. 

Απονέμεται μόνο η υψηλότερη νίκη ανά γραμμή πληρωμής και ανά συνδυασμό Scatter. 
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1.20.2 JOKER ACTION 6/ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Σύμβολο Wild 

Το σύμβολο    είναι  Μπαλαντέρ που αντικαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από 

το σύμβολο 
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1.20.3 JOKER ACTION 6/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή πληρωμής που ποντάρετε. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον 
σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει α-
μέσως. 

 Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€. 

 Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€. 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€. 
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 1.20.4 JOKER ACTION 6 / ΜΠΟΝΟΥΣ 

3 ή περισσότερα σύμβολα οπουδήποτε στην οθόνη απονέμουν το Μπόνους των 
Δωρεάν Περιστροφών. 

6 σύμβολα  απονέμουν 40 Δωρεάν Περιστροφές 

5 σύμβολα  απονέμουν 30 Δωρεάν Περιστροφές 

4 σύμβολα  απονέμουν 20 Δωρεάν Περιστροφές 

3 σύμβολα  απονέμουν 10 Δωρεάν περιστροφές 
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1.20.4 JOKER ACTION 6 / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Οι Δωρεάν περιστροφές μπορούν να επανενεργοποιηθούν. Ο μέγιστος αριθμός Δωρεάν 
περιστροφών είναι 1000. Οι Δωρεάν περιστροφές παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών 
πληρωμής και το ίδιο ποντάρισμα ανά γραμμή πληρωμής με το παιχνίδι που ενεργοποί-
ησε το Μπόνους. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού Δωρεάν περιστροφών, το παιχνίδι 
χρησιμοποιεί διαφορετικές ρυθμίσεις κυλίνδρων από το βασικό παιχνίδι. 

Το ανώτατο συνολικό κέρδος είναι 5.000,00€. Αν τα συσσωρευμένα κέρδη από Δωρεάν 
περιστροφές φθάσουν τα 5.000,00€ ο γύρος των Δωρεάν περιστροφών τελειώνει. 
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1.20.5 JOKER ACTION 6 / ΣΥΜΒΟΛΑ
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1.20.6 JOKER ACTION 6 / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Αφού κερδίσετε ένα παιχνίδι, έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε το κέρδος σας με τη λειτουρ-
γία «Ρίσκο». Πιέστε το κουμπί « Ρίσκο» για να ξεκινήσετε. Εμφανίζεται μια στοίβα με ίσο 
αριθμό κόκκινων και μαύρων χαρτιών. Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο πιέζοντας το αντίστοιχο 
εικονίδιο στην οθόνη. Εάν εμφανιστεί το χρώμα που επιλέξατε στην στοίβα τότε διπλασιά-
ζεται το ποσό που ρισκάρατε. Εάν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε το ποσό 
που ρισκάρατε χάνεται και η λειτουργία Ρίσκο τελειώνει. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Πιέστε το κουμπί « Είσπραξη Κέρδους» αν επιθυμείτε να σταματήσετε και να μεταφέρετε 
το ποσό στο διαθέσιμο υπόλοιπο σας. Το όριο πονταρίσματος στο Ρίσκο είναι 2.500,00€ και 
το κέρδος δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 5.000,00€. Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει 
γύρους «Ρίσκο» μέχρι να χάσει ή να φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους, τότε συνε-
χίζεται το κανονικό παιχνίδι. Η λειτουργία του «Ρίσκο» δεν είναι διαθέσιμη κατά το Μπό-
νους των Δωρεάν περιστροφών. Η λειτουργία του « Ρίσκο» δεν είναι διαθέσιμη κατά το αυ-
τόματο παιχνίδι.  
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1.21.1 MEGA BONUS JOKER / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 0.0.2.4 / HGCVLTG-00754-00)

Το “ Mega Bonus Joker” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 50 γραμμές πληρωμής. 
Όλες οι πληρωμές αποδίδονται για όμοιους συνδυασμούς , ξεκινώντας από αριστερά 
προς τα δεξιά εκτός από το σύμβολο scatter. Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασμοί αποδίδουν 
σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. 
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1.21.2 MEGA BONUS JOKER  / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ υποκαθιστά όλα τα  σύμβολα: 

Εκτός από το διάσπαρτο σύμβολο 
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1.21.3 MEGA BONUS JOKER / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά  κερδοφόρα γραμμή. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον 
σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φτάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει 
αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€. 
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1.21.4 MEGA BONUS JOKER / ΜΠΟΝΟΥΣ 

3, 4 ή 5 διάσπαρτα σύμβολα   αποδίδουν έναν αριθμό δωρεάν περιστροφών σύμφωνα 
με τον πίνακα πληρωμών.  

Τα Δωρεάν παιχνίδια μπορούν να επανενεργοποιηθούν. 

 5 διάσπαρτα σύμβολα        αποδίδουν 30 Δωρεάν Παιχνίδια 

 4 διάσπαρτα σύμβολα   αποδίδουν 20 Δωρεάν Παιχνίδια 

 3 διάσπαρτα σύμβολα  αποδίδουν 10 Δωρεάν παιχνίδια 
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1.21.5 MEGA BONUS JOKER / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.21.6 MEGA BONUS JOKER / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Αφού κερδίσετε ένα παιχνίδι μπορεί να έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε το κέρδος σας 
με την λειτουργία «Ρίσκο». Πιέστε το κουμπί «Ρίσκο» για να ξεκινήσετε. Εμφανίζεται 
μια τράπουλα με ίσο αριθμό κόκκινων και μαύρων χαρτιών. Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο 
πιέζοντας το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη. Εάν εμφανιστεί το χρώμα που επιλέξατε 
την τράπουλα τότε διπλασιάζεται το ποσό που ρισκάρατε. Εάν όμως η κάρτα δεν έχει το 
χρώμα που επιλέχθηκε το ποσό που ρισκάρατε χάνεται και η λειτουργία Ρίσκο τελειώ-
νει. Πιέστε το κουμπί «Εξαργύρωση» αν επιθυμείτε να σταματήσετε και να μεταφέρετε 
το ποσό στο διαθέσιμο υπόλοιπο σας. Η διαθέσιμη επιλογή Ρίσκου είναι μέχρι 3 φορές 
και η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. Το όριο πονταρίσματος στο Ρίσκο είναι 2.500€ και 
το κέρδος δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 5.000€.   

Η λειτουργία  Ρίσκο όταν ξεκινήσετε το παιχνίδι είναι απενεργοποιημένη. Για να μπορέ-
σετε να την ενεργοποιήσετε θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

Επιλέξτε το κουμπί πληροφοριών                 στη συνέχεια στην επιλογή « Παίκτης Απενεργο-
ποιημένος» επιλέξτε «ON» εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το «Ρίσκο» ή επιλέξτε «OFF» 
στην περίπτωση που θέλετε να το απενεργοποιήσετε.   
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1.22.1 MAXIMUS Soldier of Rome / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (version 1.0.9.0 / HGCVLTG-00766-00) 

Το “Maximus Soldier of Rome” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πλη-
ρωμής το οποίο πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά, ξεκινώντας από τον πρώτο κύ-
λινδρο αριστερά. Μόνο το μεγαλύτερο κέρδος αποδίδεται ανά γραμμή πληρωμής. Τα 
κέρδη που προκύπτουν από διαφορετικές γραμμές πληρωμής προστίθενται στο συνολι-
κό κέρδος γραμμών.   
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1.22.2 MAXIMUS Soldier of Rome / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο                 υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το σύμβολο  

Εμφανίζεται σε όλους τους κυλίνδρους κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού. 

Το σύμβολο      κατά τη διάρκεια των Μπόνους “Caesar’s Free Spins” και “Wild Power 
Spins” εμφανίζεται μόνο στους κυλίνδρους 2, 3 και 4. Ενώ κατά τη διάρκεια των “ Wild 
Power Spins” με ποντάρισμα 2,00€ εμφανίζεται μόνο στους κυλίνδρους 1 και 5.  
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“Super Bonus Reels” 

Τυχαία κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιστροφής στο βασικό παιχνίδι ο Maximus μπορεί να 
εμφανιστεί και να ενεργοποιήσει το “Super Bonus Reels”. 

Κατά τη διάρκεια του “Super Bonus Reels” το σύμβολο του Μπόνους    εμφανίζεται πιο συ-
χνά αυξάνοντας την πιθανότητα να εισέλθετε στο Μπόνους. 

1.22.2 MAXIMUS Soldier of Rome / ΚΑΝΟΝΕΣ 
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1.22.2 MAXIMUS Soldier of Rome / ΚΑΝΟΝΕΣ 

“Μεγάλο Κέρδος” 

Τυχαία κατά τη διάρκεια μιας περιστροφής στο βασικό παιχνίδι, ο Maximus μπορεί να εμ-
φανιστεί και να ενεργοποιήσει ένα “ Μεγάλο Κέρδος”, εξασφαλίζοντας κέρδος 20 φορές το 
ποντάρισμα η μεγαλύτερο. 
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1.22.2 MAXIMUS Soldier of Rome / ΚΑΝΟΝΕΣ 

“5 Όμοια” 

Τυχαία κατά τη διάρκεια μιας περιστροφής στο βασικό παιχνίδι, ο Maximus μπορεί να εμφα-
νιστεί και να ενεργοποιήσει κέρδη για 5 όμοια. 

Θα εμφανιστούν τρείς ασπίδες. Επιλέγοντας μια από αυτές θα αποκαλυφθεί μια τιμή που κα-
θορίζει την ποσότητα 5 όμοιων που σας απονεμηθεί.  
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1.22.2 MAXIMUS Soldier of Rome / ΚΑΝΟΝΕΣ 

“Reelus  Maximus” 

Τυχαία κατά τη διάρκεια μιας περιστροφής στο βασικό παιχνίδι, ο Maximus μπορεί να εμφανι-
στεί και να ενεργοποιήσει το Reelus Maximus. 

Επιλέγεται τυχαία ένα μεγάλο σύμβολο 3Χ3 το οποίο καλύπτει τους κυλίνδρους 1, 2 & 3 ή 2, 3 
& 4. 

Το σύμβολο που επιλέγεται μπορεί να είναι οποιοδήποτε σύμβολο εκτός από το σύμβολο  

ή το σύμβολο 

Το σύμβολο    δεν εμφανίζεται σε κανέναν κύλινδρο κατά τη διάρκεια του Reelus Maximus 
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1.22.3 MAXIMUS Soldier of Rome / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με 
τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τε-
λειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€ 
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1.22.4 MAXIMUS Soldier of Rome / ΜΠΟΝΟΥΣ 

 Ενεργοποίηση Μπόνους  “Maximus” 

3 ή περισσότερα σύμβολα     απονέμουν 1 περιστροφή του Μπόνους Τροχού. 

Εμφανίζεται μόνο στο βασικό παιχνίδι. Απονέμεται μόνο το υψηλότερο χαρακτηριστικό Μπό-
νους κάθε είδους.  

Το σύμβολο Μπόνους            έχει διπλάσιο μέγεθος            σε στοίχημα των 2,00€. 

Κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε Μπόνους το σύμβολο      δεν εμφανίζεται και το Μπόνους 
δεν μπορεί να επανενεργοποιηθεί. 

Με 3 σύμβολα    ο παίκτης μπορεί να κερδίσει τα ακόλουθα από τον Τροχό: 

“Prize on Parade”, “Road to Rome”, “Caesar’s Free Spins” ή “Wild Power Spins”. 

Με 4 σύμβολα ο παίκτης μπορεί να κερδίσει τα ακόλουθα από τον Τροχό: 

“Road to Rome”, “Caesar’s Free Spins” ή “Wild Power Spins”. 

Με 5 σύμβολα   ο παίκτης μπορεί να κερδίσει μόνο “Wild Power Spins” 

Το παιχνίδι ξεκινάει αυτόματα μετά από 2 λεπτά. 
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1.22.5 MAXIMUS Soldier of Rome / ΜΠΟΝΟΥΣ / PRIZE ON PARADE 

Prize on Parade 

Κερδίστε χρηματικά έπαθλα πατώντας διακοπή. 

Σταματήστε σε ένα βέλος για να προχωρήσετε στην επόμενη ασπίδα. Το χαρακτηριστικό 
τελειώνει όταν ο παίκτης σταματήσει στην είσπραξη. Όλα τα έπαθλα είναι συσσωρευτικά. 

Το παιχνίδι ξεκινάει αυτόματα μετά από 2 λεπτά. 
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1.22.6 MAXIMUS Soldier of Rome / ΜΠΟΝΟΥΣ / ROAD TO ROME 

“Road to Rome” 

Μετακινηθείτε στον πίνακα ρίχνοντας τα ζάρια για να κερδίσετε χρηματικά έπαθλα. Αγ-
γίξτε τα ζάρια στην οθόνη για να σταματήσουν να κυλούν. Και τα 2 ζάρια έχουν 6 πλευ-
ρές. Το ένα ζάρι καθορίζει την κατεύθυνση της κίνησης , έχει 2 βέλη που δείχνουν ε-
μπρός, 2 βέλη που δείχνουν αριστερά και 2 βέλη που δείχνουν δεξιά. Το άλλο ζάρι καθο-
ρίζει τον αριθμό των διαστημάτων που θα κινηθεί. Έχει 2 πλευρές με 1 διάστημα, 2 πλευ-
ρές με 2 διαστήματα και 2 πλευρές με 3 διαστήματα. 

Αν ο αριθμός των διαστημάτων που εμφανίζονται προς τα αριστερά ή δεξιά βγάλει τον 
παίκτη εκτός του πίνακα, η κίνηση συνεχίζεται στην απέναντι πλευρά του πίνακα. 

Ένα ποντάρισμα 1,00€ ή λιγότερο απονέμει αρχικά 5 ζαριές. 

Ένα ποντάρισμα 2,00€ απονέμει αρχικά 6 ζαριές. 

Αν ο παίκτης φτάσει σε χρηματικό έπαθλο ή σε ζάρι και η επόμενη ζαριά δεν οδηγήσει σε 
κίνηση προς τα εμπρός, τότε αυτή η θέση στον πίνακα αλλάζει σε πράσινο βέλος. 

Εάν ο παίκτης σταματήσει σε πράσινο βέλος, θα προχωρήσει μια θέση προς τα μπροστά 
στον πίνακα.  
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Όταν ο παίκτης φτάσει στη Ρώμη, χάνει τις υπόλοιπες ζαριές που απομένουν. Όταν 
φτάσετε στη Ρώμη, επιλέγεται ένα μόνο βραβείο τυχαία από την επάνω οθόνη και α-
πονέμεται στον παίκτη.  

Το Μπόνους τελειώνει μετά την τυχαία επιλογή. 

Όλα τα έπαθλα είναι συσσωρευτικά.  

Το παιχνίδι ξεκινάει μετά από 2 λεπτά. 

1.22.6 MAXIMUS Soldier of Rome / ΜΠΟΝΟΥΣ / ROAD TO ROME 
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1.22.7 MAXIMUS Soldier of Rome / ΜΠΟΝΟΥΣ / CAESAR’S FREE SPINS 

“Caesar’s Free Spins” 

Όταν ξεκινήσουν τα “Caesar’s Free Spins”, απονέμεται ένα κέρδος σύμφωνα με το ποντάρι-
σμα. Ο παίκτης πρέπει αρχικά να περιστρέψει τους τροχούς πατώντας περιστροφή. Αυτό θα 
καθορίσει τον αριθμό των Free Spins και τον αριθμό των συμβόλων Wild ( αυξάνει την πιθα-
νότητα να εμφανιστούν περισσότερα Wild κατά τη διάρκεια των Free Spins) που θα προστε-
θούν στους κυλίνδρους για αυτά τα Free Spins. Δεν μπορούν να απονεμηθούν όλοι οι συν-
δυασμοί Free Spins και Wilds. 

Χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κύλινδροι κατά τη διάρκεια του Μπόνους Caesar’s Free 
Spins. 

Το παιχνίδι ξεκινάει αυτόματα μετά από 2 λεπτά. 
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1.22.8 MAXIMUS Soldier of Rome / ΜΠΟΝΟΥΣ / WILD POWER SPINS 

Τρείς περιστροφές “Wild Power Spins” απονέμονται στον παίκτη. 

Ένα σύνολο από Wild θα τοποθετηθεί στον δεύτερο κύλινδρο για την πρώτη περιστροφή. 

Ένα άλλο σύνολο από Wild θα τοποθετηθεί στον τρίτο κύλινδρο για τη δεύτερη περιστρο-
φή. 

Ένα τελευταίο σύνολο από Wild θα τοποθετηθεί στον τέταρτο κύλινδρο για την Τρίτη πε-
ριστροφή. 

Χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κύλινδροι κατά τη διάρκεια των “Wild Power Spins” 

Το παιχνίδι ξεκινάει αυτόματα μετά από 2 λεπτά. 

“Wild Power Spins” 
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1.22.9 MAXIMUS Soldier of Rome / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.23.1 GOLD STAR FRUITS/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ( Version 1.0.9/HGCVLTG-00776-00)

Το “Gold Star Fruits” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. Όλες οι 
νίκες πληρώνουν διαδοχικά από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά προς τα αριστερά. 
Όλες οι πληρωμές αποδίδονται για όμοιους συνδυασμούς. Απονέμεται μόνο η υψηλότερη 
νίκη ανά κατεύθυνση πληρωμής. Οι συνδυασμοί με 5 όμοια σύμβολα πληρώνονται μόνο 
μια φορά. 
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1.23.2 GOLD STAR FRUITS / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Τα διευρυμένα σύμβολα Μπαλαντέρ   είναι διαθέσιμα μόνο κατά τη διάρκεια των 

Super Spins και εμφανίζονται μόνο στους κυλίνδρους 2, 3 και 4. 

Τα σύμβολα Μπαλαντέρ  αντικαθιστούν όλα τα άλλα σύμβολα. 
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1.23.3 GOLD STAR FRUITS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με 
τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τε-
λειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€ 
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1.23.4 GOLD STAR FRUITS / ΜΠΟΝΟΥΣ / SUPER SPIN 

Οποιοδήποτε κέρδος από 4Χ το συνολικό στοίχημα ή περισσότερο στο βασικό παιχνίδι ε-
νεργοποιεί την λειτουργία “Super Spins”. Τα Super Spins παίζονται με κέρδη από τον “Super 
Meter”. Ο παίκτης μπορεί να παίξει ένα μόνο “Super Spin” ή περισσότερα “Super Spins” πα-
τώντας το κουμπί “Αυτόματο Παίξιμο”. 

Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει την αξία του “Super Spin” χωρίς να υπερβεί το ποσό των 
40,00€. Η ελάχιστη αξία του “Super Spin” είναι 4X το αρχικό στοίχημα που ενεργοποίησε 
την λειτουργεία “Super Spins”. Αν τα κέρδη του Super Meter πέσουν κάτω από αυτή την αξί-
α, τα κέρδη θα εισπραχθούν αυτόματα και η λειτουργία Super Spins θα ολοκληρωθεί. Η αλ-
λαγή του πονταρίσματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Super Spins θα επηρεάσει τον 
αριθμό των διαθέσιμων Super Spins. Μπορούν να παιχτούν έως 100 Super Spins. Αν φθάσε-
τε σε αυτό το όριο, τα κέρδη θα εισπραχθούν αυτόματα. Τα κέρδη μπορούν να εισπρα-
χθούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των super Spins. 

Εάν, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας “Super Spins”, τα κέρδη στον Super Meter φθάσουν 
τα 5.000,00€ η λειτουργία θα τελειώσει και τα 5.000,00€ θα πληρωθούν. Κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας Super Spins χρησιμοποιείται διαφορετική ρύθμιση κυλίνδρων σε σχέση με 
το βασικό παιχνίδι. Το ανώτατο συνολικό κέρδος  είναι 5.000,00€.  
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1.23.5 GOLD STAR FRUITS / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.24.1 FRUIT KING Cash Respin/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.0.6/ HGCVLTG-00797-00) 

Το “Fruit King cash” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής το οποίο πλη-
ρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. Όλες οι πληρωμές αποδίδονται για όμοιους συνδυασμούς. 
Απονέμεται μόνο η μεγαλύτερη νίκη ανά γραμμή πληρωμής. 
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1.24.2 FRUIT KING Cash Respin/ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο   είναι Μπαλαντέρ και αντικαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το 
σύμβολο  

Οι αξίες των συμβόλων   απονέμονται μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Cash 
Spins. 
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1.24.3 FRUIT KING Cash Respin / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με τον σχε-
τικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€ 
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1.24.4 FRUIT KING Cash Respin/ ΜΠΟΝΟΥΣ “CASH SPINS” 

6 ή περισσότερα σύμβολα               ενεργοποιούν τη λειτουργία Cash Spins. Τα σύμβολα 
που προβάλλονται επί της οθόνης θα παραμείνουν σταθερά και θα απονεμηθούν 3 Δωρεάν 
Cash Spins. Κάθε επιπλέον σύμβολο    το οποίο απονέμεται θα παραμείνει σταθερό και θα 
επαναφέρει τα Cash spins σε 3. 

Η λειτουργία τελειώνει όταν δεν απομένουν άλλα Cash Spins ή όταν όλα τα 15 σύμβολα 
έχουν συλλεχθεί ή όταν το συνολικό κέρδος της λειτουργίας φτάσει το μέγιστο κέρδος 
των 5.000,00€. 

Στο τέλος της λειτουργίας όλες οι αξίες των συμβόλων   που προβάλλονται επί της οθόνης 
θα απονεμηθούν στον παίκτη.  

Στην περίπτωση που όλα τα 15 σύμβολα    έχουν συλλεχθεί τότε θα απονεμηθεί το Grand 
Bonus και όλες τις αξίες των συμβόλων          που προβάλλονται επί της οθόνης έως το μέγιστο 
κέρδος 5.000,00€.  

Οι πιθανές αξίες στα σύμβολα            εξαρτώνται από το ποντάρισμα και μπορούν να είναι: 1X, 
2X, 3X, 4X, 5X, 10X, 15X, 20Χ, 25X του συνολικού πονταρίσματος. Η επιγραφή “MINI”, “MINOR” 
ή “MAJOR” σε ένα σύμβολο αντιπροσωπεύει το Μπόνους που εμφανίζεται στην πάνω οθόνη. 
Τα Μπόνους  εξαρτώνται από το ποντάρισμα.    
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1.24.5 FRUIT KING Cash Respin / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.25.1 SUPER DIAMOND DELUXE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ( Version 1.18.0.0 / HGC-002913-TM)

To “Super Diamond Deluxe” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. 
Μόνο το βραβείο με τον μεγαλύτερο αριθμό διαδοχικών συμβόλων πληρώνεται. ‘Όλοι οι 
κερδοφόροι συνδυασμοί ανά γραμμή πληρωμής εμφανίζονται στην επάνω οθόνη και σχετί-
ζονται με το τρέχον προεπιλεγμένο στοίχημα.    
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1.25.2 SUPER DIAMOND DELUXE / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Μυστηριώδες Σύμβολο 

Το σύμβολο  είναι σύμβολο μυστηρίου και είναι ενεργό μόνο κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας “Hot Spins”. 

1 περισσότερα σύμβολα  μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σετ κυλίνδρων 
και να αποκαλύψουν τυχαία ένα όμοιο σύμβολο για περισσότερους πιθανούς συνδυα-
σμούς. 

Το σύμβολο   δεν μεταφέρεται σε κανένα από τα επακόλουθα σετ κυλίνδρων. 
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1.25.3 SUPER DIAMOND DELUXE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με 
τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τε-
λειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€ 
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  1.53.4 SUPER DIAMOND DELUXE / HOT SPINS 

Το σύμβολο              είναι πάντα ενεργό κατά τα Hot Spins. 

Οποιοδήποτε κέρδος από 4Χ το συνολικό στοίχημα ή περισσότερο στο βασικό παιχνίδι ενεργο-
ποιεί την “Hot Spin” λειτουργία. Το κάθε “Hot Spin” παίζεται σε 4 σετ κυλίνδρων. Ο παίκτης 
μπορεί να παίξει ένα μόνο “Hot Spin” ή περισσότερα “Hot Spin” πατώντας το κουμπί 
“Αυτόματο Hot Spin”. Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει την αξία ενός Hot Spin, ύψους το ανώτερο 
36,00€ και τουλάχιστον 8,00€. Τα “Hot Spin” παίζονται με κερδισμένα χρήματα. Στον μετρητή 
των “Hot Spin” εμφανίζεται ο μέγιστος αριθμός των “Hot Spins” που μπορούν να παιχτούν με 
το τρέχον επιλεγμένο στοίχημα. Η ελάχιστη αξία του “Hot Spin” 4Χ το αρχικό στοίχημα που ε-
νεργοποίησε τη λειτουργία των “Hot Spin”. Εάν η αξία στον μετρητή κερδών πέσει κάτω από 
αυτή την αξία, τα υπολειπόμενα κέρδη θα συλλεχθούν  και η λειτουργία των “Hot Spin” θα τε-
λειώσει, επιστρέφοντας στο βασικό παιχνίδι. Εάν κατά τη διάρκεια ενός “Hot Spin”, ο μετρητής 
κερδών φτάσει τα 5.000,00€ η λειτουργία θα τελειώσει και τα 5.000,00€ θα πληρωθούν. 

Οποιαδήποτε υπολειπόμενα σετ κυλίνδρων απομένουν δεν θα πληρώσου, εάν ο μετρητής φτά-
σει το μέγιστο ποσό κέρδους πριν ολοκληρώσουν την λειτουργία τους και τα 4 σετ κυλίνδρων. 
Το μέγιστο όριο των “Hot Spins” είναι 100. Αν παιχτούν 100 Hot Spins, το παιχνίδι θα τελειώσει 
και το τρέχον ποσό κέρδους θα συλλεχθεί.  Κατά το παιχνίδι των “Hot Spin” χρησιμοποιείται 
διαφορετική ρύθμιση κυλίνδρων συγκριτικά με το βασικό παιχνίδι. Για την έξοδο από την λει-
τουργία παιχνιδιών “Hot Spin” ο παίκτης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο “Εξαργύρωση” και τα 
κέρδη του θα προστεθούν στο διαθέσιμο υπόλοιπο του. Αν τα συσσωρευμένα κέρδη από τα 
Hot Spins φθάσουν τα 5.000,00€, ο γύρος των Hot Spin τελειώνει.   
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1.25.5 SUPER DIAMOND DELUXE / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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   1.26 .1 GOLD CASH / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.8.0.0 / HGCVLTG-00813-00) 

Το “Gold Cash” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής το οποίο πλη-

ρώνει από αριστερά προς τα δεξιά μόνο. Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά 

γραμμή πληρωμής. Όλα τα κέρδη από Scatter προστίθενται στα κέρδη γραμμής εάν υπάρ-

χουν.  
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   1.26.2 GOLD CASH / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο      εμφανίζεται μόνο στους κυλίνδρους  2, 3 και 4. 

Υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το διάσπαρτο σύμβολο 
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 1.26.3 GOLD CASH / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Διάσπαρτο σύμβολο 

Το σύμβολο  είναι διάσπαρτο και πληρώνει σε οποιαδήποτε θέση σύμφωνα με τον πίνακα 

πληρωμών 

3 σε οποιαδήποτε θέση απονέμουν ένα κέρδος κέρδος σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών 

4   σε οποιαδήποτε θέση απονέμουν ένα κέρδος κέρδος σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών 

5   σε οποιαδήποτε θέση απονέμουν ένα κέρδος κέρδος σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών 
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  1.26.4 GOLD CASH / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 
πληρωμής , με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα. 
Το παιχνίδι παίζεται σε 40 γραμμές.

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις 

οθόνες του παιγνιομηχανήματος. 
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 1.26.5 GOLD CASH / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.27.1 FRUITY FREE SPINS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.13.0.0/HGCVLTG-00815-00)

Το “Fruity Free Spins” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 15 γραμμές πληρωμής το ο-

ποίο πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά μόνο. Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται 

ανά γραμμή πληρωμής.  
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   1.27.2 FRUITY FREE SPINS / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο                 υποκαθιστά όλα τα σύμβολα. Εμφανίζεται στους κυλίνδρους 2, 3 και 

4 τόσο στο βασικό παιχνίδι , όσο και στις δωρεάν περιστροφές. Οποιαδήποτε νίκη περιλαμ-

βάνει ένα σύμβολο                θα ενεργοποιεί έναν πολλαπλασιαστή Χ2. 

Όλοι οι  πολλαπλασιαστές σε μια γραμμή κέρδους πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους και πα-

ράσχουν έναν τελικό πολλαπλασιαστή. Για παράδειγμα Χ2 Χ2 Χ2 = Χ8   
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  1.27.3 FRUITY FREE SPINS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής , με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα. 

Το παιχνίδι παίζεται σε 15 γραμμές.  

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,15€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 1,80€ 

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθόνες 

του παιγνιομηχανήματος. 
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 1.27.4 FRUITY FREE SPINS / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Οι Δωρεάν περιστροφές ενεργοποιούνται κερδίζοντας συνδυασμούς βασικού παιχνιδιού, όπως 

φαίνεται στην κάρτα απονομής  

Κατά τις Δωρεάν περιστροφές , όλα τα έπαθλα πολλαπλασιάζονται Χ2 

Κατά τις Δωρεάν επιστροφές, το σύμβολο  ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με το βασικό 

παιχνίδι.  

Κατά τις δωρεάν περιστροφές , μπορούν να απονεμηθούν επιπλέον Δωρεάν περιστροφές κερ-

δίζοντας συνδυασμούς, όπως φαίνεται στην κάρτα απονομής.  
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 1.27.5 FRUITY FREE SPINS / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.28.1 BIG BONUS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/Version 1.0.2.1/HGC-000010-TM 

Το “ Big Bonus” είναι ένα παιχνίδι με 6 κυλίνδρους και 50 γραμμές πληρωμής. Τα κέρδη 

όλων των γραμμών πληρώνουν μόνο από αριστερά προς τα δεξιά. Θα πρέπει τα σύμβολα 

των κερδών γραμμής να εμφανίζονται σε διπλανούς κυλίνδρους. Μόνο το υψηλότερο κέρ-

δος πληρώνεται ανά γραμμή που παίζεται.  
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  1.28.2 BIG BONUS / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Υποκαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από το σύμβολο Μπό- νους 

Εμφανίζεται σε όλους τους κυλίνδρους στο βασικό παιχνίδι και στους κυλίνδρους 2, 3, 4, 5 

και 6 στο Μπόνους δωρεάν περιστροφών.  

Κατά τις δωρεάν περιστροφές, οποιοδήποτε σύμβολο Μπαλαντέρ προβάλλεται θα κλειδώ-

σει στη θέση του μέχρι να επιτευχθεί το Μπόνους.  
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   1.28.3 BIG BONUS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στον πίνακα πληρωμών εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πληρωμής 

με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα. 

Το παιχνίδι παίζεται σε 50 γραμμές.  

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Οι αποδόσεις των συμβόλων με βάση το ποντάρισμα είναι διαθέσιμες στις οθόνες του 

παι-γνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβει τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το 

όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως.
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  1.28.4 BIG BONUS / ΜΠΟΝΟΥΣ 

3 ή περισσότερα σύμβολα Μπόνους scatter  που σταματούν σε προβολή ενεργο-

ποιούν το Μπόνους Δωρεάν παιχνιδιών. 

Ο παίκτης πρέπει να επιλέξει ένα από τα σύμβολα Μπόνους scatter. Πίσω από κάθε σύμβο-

λο Μπόνους υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής. Αυτή η τιμή θα γίνει το όριο στο οποίο θα τε-

λειώσουν οι Δωρεάν περιστροφές. Οι τιμές που μπορεί να αποκαλυφθούν είναι 25Χ, 30Χ, 

50Χ και 100Χ. Το Τρέχον ποντάρισμα του παίκτη πολλαπλασιάζεται με την τιμή που θα απο-

καλυφθεί για να δώσει μια οριακή τιμή. Κατά τις Δωρεάν περιστροφές, αν απονεμηθεί 

στον παίκτη κέρδος ίσο με ή μεγαλύτερο από την οριακή τιμή, οι Δωρεάν περιστροφές θα 

σταματήσουν και το τρέχον κέρδος θα απονεμηθεί στον παίκτη. Οι Δωρεάν περιστροφές 

θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί η να ξεπεραστεί η οριακή τιμή. 
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 1.28.4 BIG BONUS / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Η πιθανότητα απονομής κάθε επιμέρους πολλαπλασιαστή κερδών στη δυνατότητα Μπόνους 

δεν είναι απαραίτητα ανάλογη προς τον αριθμό των προσφερόμενων επιλογών. 

Κατά τις Δωρεάν περιστροφές, οποιοδήποτε σύμβολο          προβάλλεται θα κλειδώσει στη 

θέση του    και θα παραμείνει εκεί μέχρι να τελειώσουν οι Δωρεάν περιστροφές 
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  1.28.5 BIG BONUS / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.29.1 SILVER LION/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.17.0.0/HGC-000014-TM) 

Το “Silver Lion” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 1024 τρόπους πληρωμής .  ‘Όλες οι 

νίκες ξεκινούν από αριστερά και πληρώνουν από αριστερά προς τα δεξιά εκτός από το 

scatter που πληρώνει σε οποιαδήποτε περίπτωση. Για όλα τα σύμβολα εκτός των wilds, οι 

νικητήριοι συνδυασμοί πληρώνουν σε οποιαδήποτε θέση στους κυλίνδρους 1, 2, 3, 4 και 

5 αντίστοιχα.  
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 1.29.2 SILVER LION/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Υποκαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από το σύμβολο 

Εμφανίζεται μόνο στους κυλίνδρους  2, 3 και 4.  

Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν Παιχνιδιών, το σύμβολο     πολλαπλασιάζει τα κέρδη επί 

2Χ ή 3Χ έως και 27Χ.  
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 1.29.3 SILVER LION/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής , με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα. 

Το παιχνίδι παίζεται με 1024 τρόπους πληρωμής.  

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις 

οθόνες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβει τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 
αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως.
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  1.29.4 SILVER LION/ ΜΠΟΝΟΥΣ 

Κερδίστε 8, 15 ή 20 Δωρεάν παιχνίδια με 3, 4 ή 5 σύμβολα αντίστοιχα. 

Στα Δωρεάν παιχνίδια, κάθε σύμβολο            που εμφανίζεται στους κυλίνδρους 2, 3 και 4 θα υ-

ποκαταστήσει οποιοδήποτε σύμβολο και θα πολλαπλασιάσει Χ2 ή Χ3 έως και Χ27 κατά το μέγι-

στο.  

Απονέμονται 5 επιπλέον Δωρεάν παιχνίδια, αν οποιαδήποτε 2 διάσπαρτα σύμβολα 

εμφανιστούν κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε Δωρεάν παιχνιδιού. Τα Δωρεάν παιχνίδια μπο-

ρούν να επανενεργοποιηθούν εκ νέου. 
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 1.29.5 SILVER LION/ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Με  την είσοδο στον στοιχηματισμό, ο παίκτης έχει έναν τροχό στοιχηματισμού και έναν πύργο 

κέρδους. Για να αυξήσει το πιθανό κέρδος ο παίκτης μπορεί να πατήσει      

Η νέα αξία υποδεικνύεται στον πύργο κέρδους. Στη συνέχεια, ο παίκτης μπορεί να μειώσει το 

πιθανό κέρδος πατώντας                έως ότου το αρχικό πιθανό κέρδος επισημανθεί ξανά. 

Αν ο παίκτης  επιλέξει την είσπραξη , θα επιστρέψει στο κύριο παιχνίδι και θα μεταφέρει όλα 

τα κέρδη στο διαθέσιμο ποσό. Αν επιλέξει τον στοιχηματισμό, το βέλος θα περιστραφεί γύρω 

από τον τροχό. Το σταμάτημα σε κίτρινο τμήμα θα απονείμει στον παίκτη το ποσό που έχει επι-

σημανθεί στον πύργο κέρδους. Ο παίκτης έχει την ευκαιρία να στοιχηματίσει ξανά ή να συλλέ-

ξει τα κέρδη του. Αυτό το παιχνίδι είναι 100% τυχαίο. Η λειτουργία παιχνιδιού επιστρέφει μέση 

πληρωμή της τάξης του 100%. Σημειώστε πως αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε παιχνίδι ή κάθε σει-

ρά παιχνιδιών θα επιστρέφει πάντοτε αυτό το ποσοστό. Τα κέρδη παιχνιδιού απονέμονται τυ-

χαία και η επιστροφή σε κάθε μεμονωμένο παίκτη μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του 

100%.  

Το κέρδος από το ρίσκο δεν μπορεί να υπερβαίνει 2500Χ το τρέχον ποσό στοιχηματισμού. Αν 

φτάσετε το όριο, το κέρδος συλλέγεται αυτόματα. 
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 1.29.6 SILVER LION/ ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.30.1 40 FORTUNE FRUITS 6 / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.0.9/HGC-000017-TM)

Το “40 Fortune Fruits 6” είναι ένα παιχνίδι με 6 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής το 

οποίο πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά και δεξιά προς τα αριστερά.  Εκτός από τα 

διάσπαρτα σύμβολα που αποδίδουν οπουδήποτε Απονέμεται μόνο η υψηλότερη νίκη ανά 

κατεύθυνση πληρωμής.  

1141



   1.30.2 40 FORTUNE FRUITS 6 / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο       υποκαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από το σύμβολο  Αστέρι 

Σύμβολο Αστέρι 

Στο σύμβολο Αστέρι   απονέμεται μόνο η υψηλότερη νίκη ανά κατεύθυνση πληρωμής. 

Οι συνδυασμοί με 6 όμοια σύμβολα πληρώνονται μόνο μία φορά. 

Σύμβολο Κορώνα 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Δωρεάν Περιστροφών, 3 ή περισσότερα σύμβολα Κορώνες 

οπουδήποτε στην οθόνη απονέμουν ένα βραβείο Mystery σύμφωνα με τον πίνακα πληρω-

μών.  

Το βραβείο Mystery επιλέγεται τυχαία σύμφωνα με το εκάστοτε εύρος βραβείων από τον πίνακα 

πληρωμών. 
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1.30.3 40 FORTUNE FRUITS 6 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα. 

Το παιχνίδι παίζεται σε 40 γραμμές.  

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις

οθόνες του παιγνιομηχανήματος

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβει τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως.
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 1.30.4 40 FORTUNE FRUITS 6 / ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ 

3 ή περισσότερα σύμβολα Αστεριού οπουδήποτε στην οθόνη απονέμουν το μπόνους Δω-

ρεάν Περιστροφών.  

Οι Δωρεάν Περιστροφές μπορούν να επανενεργοποιηθούν. Ο μέγιστος αριθμός των Δωρεάν 

Περιστροφών είναι 1000. Οι Δωρεάν Περιστροφές παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών πλη-

ρωμής και το ίδιο ποντάρισμα ανά γραμμή πληρωμής με το παιχνίδι που ενεργοποίησε το 

Μπόνους. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού Δωρεάν Περιστροφών, το παιχνίδι χρησιμοποιεί 

διαφορετικές ρυθμίσεις κυλίνδρων από το βασικό παιχνίδι.   

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού Δωρεάν Περιστροφών, 3 ή περισσότερα σύμβολα Κορώνα      

οπουδήποτε στην οθόνη απονέμουν ένα βραβείο Mystery σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών. 

Το βραβείο Mystery επιλέγεται τυχαία σύμφωνα με το εκάστοτε εύρος βραβείων από τον πίνα-

κα πληρωμών. 

6 σύμβολα    απονέμουν 40 Δωρεάν Παιχνίδια 

5 σύμβολα   απονέμουν 30 Δωρεάν Παιχνίδια 

4 σύμβολα    απονέμουν 20 Δωρεάν Παιχνίδια 

3 σύμβολα    απονέμουν10 Δωρεάν Παιχνίδια 
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 1.30.5 40 FORTUNE FRUITS 6 / ΡΙΣΚΟ 

Αφού ο παίκτης κερδίσει ένα παιχνίδι, έχει την ευκαιρία να αυξήσει τα κέρδη του με τη λει-

τουργία «ΡΙΣΚΟ». Για να ξεκινήσετε, εμφανίζεται μια στοίβα με ίσο αριθμό κόκκινων και μαύ-

ρων χαρτιών. Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο πιέζοντας το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη. Εάν εμ-

φανιστεί το χρώμα που επιλέξατε στην στοίβα τότε διπλασιάζεται το ποσό που ρισκάρατε. Εάν 

όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε το ποσό που ρισκάρατε χάνεται και η λειτουρ-

γία Ρίσκο τελειώνει. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Πιέστε το κουμπί « Είσπραξη Κέρδους» αν επιθυμείτε να σταματήσετε και να μεταφέρετε το 

ποσό στο διαθέσιμο υπόλοιπό σας. Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500€. Το 

ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5.000€. Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύ-

ρους «Ρίσκο» μέχρι να χάσει ή να φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζεται 

το κανονικό παιχνίδι. Η λειτουργία του «Ρίσκο» δεν είναι διαθέσιμη κατά το Μπόνους των Δω-

ρεάν Περιστροφών.  

Η λειτουργία του «Ρίσκου» δεν είναι διαθέσιμη κατά το μπόνους Δωρεάν Περιστροφών. 
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 1.30.6 40 FORTUNE FRUITS 6 / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.31.1 BONUS FRUITS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.0.0.12/HGC-001704-TM) 

Το “Bonus Fruits” είναι ένα παιχνίδι με 6 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής το οποίο 

πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά μόνο. Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά 

γραμμή πληρωμής.  
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  1.31.2 BONUS FRUITS / ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο          υποκαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από τα  σύμβολα             και            

Εμφανίζεται σε όλους τους κυλίνδρους τόσο στο Βασικό Παιχνίδι όσο και στο μπόνους Δωρεάν 

Περιστροφών.  
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 1.31.3 BONUS FRUITS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα. 

Το παιχνίδι παίζεται σε 40 γραμμές.  

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθόνες 

του παιγνιομηχανήματος. 
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  1.31.4 BONUS FRUITS / ΜΠΟΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ 

Σύμβολο Μπόνους  

Το σύμβολο                 είναι διαθέσιμο σε όλους τους κυλίνδρους και στο Βασικό παιχνίδι και στο μπό-

νους Δωρεάν περιστροφών. 

3 ή περισσότερα σύμβολα σε οποιαδήποτε θέση θα ενεργοποιήσουν το μπόνους. Ο παίκτης έχει 

την επιλογή να πάρει Δωρεάν Περιστροφές ή τη λειτουργία Περιστροφή και Κέρδος. Αν δεν πραγ-

ματοποιηθεί κάποια επιλογή από τον παίκτη, μετά από 2 λεπτά θα γίνει αυτόματη επιλογή τυχαία 

και το μπόνους θα ξεκινήσει.. 

3 σε οποιαδήποτε θέση απονέμουν 10 Δωρεάν Περιστροφές ή το Μπόνους  

Περιστροφή και Κέρδος 

4 σε οποιαδήποτε θέση απονέμουν 15 Δωρεάν Περιστροφές ή το Μπόνους  

Περιστροφή και Κέρδος 

5 σε οποιαδήποτε θέση απονέμουν 20Δωρεάν Περιστροφές ή το Μπόνους  

Περιστροφή και Κέρδος 

6 σε οποιαδήποτε θέση απονέμουν 25 Δωρεάν Περιστροφές ή το Μπόνους  

Περιστροφή και Κέρδος 
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  1.31.4 BONUS FRUITS / ΜΠΟΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ 

Το            είναι διαθέσιμο σε όλους τους κυλίνδρους κατά τις Δωρεάν περιστροφές. 

 

3 ή περισσότερα           σε οποιαδήποτε θέση θα απονείμουν επιπλέον περιστροφές. 

 

3              σε οποιαδήποτε θέση απονέμουν 5 επιπλέον περιστροφές. 

4             σε οποιαδήποτε θέση απονέμουν 10 επιπλέον περιστροφές. 

5              απονέμουν 15 επιπλέον περιστροφές. 

6            απονέμουν 20 επιπλέον περιστροφές. 
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Σύμβολο Διαμάντι  

 1.31.5 BONUS FRUITS / ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ & ΚΕΡΔΟΣ 

6 ή περισσότερα σύμβολα διαμαντιού              σε κάθε θέση θα ενεργοποιήσουν το μπόνους 

Περιστροφή και Κέρδος.  

Τα σύμβολα Διαμάντι θα έχουν αξία που εμφανίζεται επάνω τους και θα είναι είτε πολλα-

πλάσιο του τρέχοντος πονταρίσματος, ενός Μίνι, Ελάχιστου ή Μέγιστου ΤΖΑΚΠΟΤ. Αυτές οι 

τιμές απονέμονται μόνο στη λειτουργία Περιστροφή και Κέρδος. 

Το Μπόνους  Περιστροφή και Κέρδος μπορεί να ενεργοποιηθεί αν ο παίκτης φέρει 6 ή περισ-

σότερα διαμάντια στο βασικό παιχνίδι, ή μέσω επιλογής του παίκτη κατά την επιλογή χαρακτη-

ριστικού.  

Τα Διαμάντια που ήρθαν σε προβολή θα παραμείνουν και οι υπόλοιπες θέσεις θα περιστρα-

φούν ξανά. 

Στον παίκτη απονέμονται 3 ζωές, κάθε περιστροφή που δεν θα φέρνει διαμάντι σε νέα θέση θα 

αφαιρεί μια ζωή. 

Το χαρακτηριστικό συνεχίζει μέχρι ο παίκτης να μην έχει καθόλου ζωές ή ολόκληρο το πλέγμα 

να έχει γεμίσει διαμάντια. 

Αν το Χαρακτηριστικό λήξει με τουλάχιστον 1 θέση να απομένει, απονέμονται οι τιμές όλων 

των Διαμαντιών που εμφανίζονται.  

Κατά τη διάρκεια ενός χαρακτηριστικού, αν το πλέγμα έχει γεμίσει με διαμάντια, απονέμεται 

το μέγα ΤΖΑΚΠΟΤ και οι τιμές όλων των διαμαντιών που εμφανίζονται.  

Μια περιστροφή πραγματοποιείται κάθε 30 δευτερόλεπτα. 
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  1.31.5 BONUS FRUITS / ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ & ΚΕΡΔΟΣ 

3 σύμβολα Μπόνους θα εκκινήσουν το Μπόνους Περιστροφή και Κέρδος όταν έχει επιλεχτεί 

από τον παίκτη. 

3 σύμβολα Μπόνους σε οποιαδήποτε θέση ξεκινούν το χαρακτηριστικό με 6 Διαμάντια 

 4 σύμβολα Μπόνους σε οποιαδήποτε θέση ξεκινούν το χαρακτηριστικό με 7 Διαμάντια 

5 σύμβολα Μπόνους σε οποιαδήποτε θέση ξεκινούν το χαρακτηριστικό με 8 Διαμάντια 

6 σύμβολα Μπόνους σε οποιαδήποτε θέση ξεκινούν το χαρακτηριστικό με 9 Διαμάντια 

Στον παίκτη απονέμονται 3 ζωές, κάθε περιστροφή που δεν θα φέρνει διαμάντι σε νέα θέση 

θα αφαιρεί μια ζωή. 

Το χαρακτηριστικό συνεχίζει μέχρι ο παίκτης να μην έχει καθόλου ζωές ή ολόκληρο το πλέγμα 

να έχει γεμίσει διαμάντια. 

Αν το Χαρακτηριστικό λήξει με τουλάχιστον 1 θέση να απομένει, απονέμονται οι τιμές όλων 

των Διαμαντιών που εμφανίζονται.  

Κατά τη διάρκεια ενός χαρακτηριστικού, αν το πλέγμα έχει γεμίσει με διαμάντια, απονέμεται 

το μέγα ΤΖΑΚΠΟΤ και οι τιμές όλων των διαμαντιών που εμφανίζονται.  
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 1.31.6 BONUS FRUITS / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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1.32.1 ΤΥΧΕΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.0.1.20 / HGCVLTG-00004-00)

Το “ΤΥΧΕΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής το οποίο 

πληρώνει από αριστερά προς τα δεξιά. Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή 

που παίζεται.  
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  1.32.2 ΤΥΧΕΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ/ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Για να απονεμηθούν σύμβολα, ή τα υποκατάστατά τους, σε κέρδος γραμμής, θα πρέπει 

τα σύμβολα των κερδών γραμμής να εμφανίζονται σε διπλανούς κυλίνδρους, ξεκινώντας 

από τον πρώτο κύλινδρο στα αριστερά. 

Αν ενεργοποιηθεί το Μπόνους, τα κέρδη όλων των γραμμών απονέμονται πριν από την 

έναρξη του Μπόνους. 

Τα σύμβολα        εμφανίζονται στους κυλίνδρους 1 έως 4 στο βασικό παιχνίδι και αποδί-

δουν κέρδη για 3 και 4 όμοια σύμβολα σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών 
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1.32.3 ΤΥΧΕΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι σύμφωνα με 

τον σχετικό κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. Αν φθάσετε το όριο, το αγορασμένο παιχνίδι τε-

λειώνει αμέσως. 

Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το ανώτατο ποντάρισμα ανά παιχνίδι είναι 2,00€ 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 5.000€ 

1157



  1.32.4 ΤΥΧΕΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ/ ΜΠΟΝΟΥΣ CASH COLLECTOR 

Αν εμφανιστούν 6 ή περισσότερα σύμβολα  στους κυλίνδρους 1 έως 4 και το  

σύμβολο    στον κύλινδρο 5 ενεργοποιείται το Μπόνους “Cash Collector”. 

Η ενεργοποίηση του Μπόνους Cash Collector απονέμει 5 περιστροφές “Cash Collector”.Τα κέρ-

δη όλων των γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από κεράσια, πληρώνονται πριν 

από την έναρξη του Μπόνους. Το Μπόνους “Cash Collector” θα ξεκινήσει αυτόματα μετά από 2 

λεπτά. Τα κεράσια που ενεργοποιούν το Μπόνους “Cash Collector” κλειδώνουν σε προβολή κα-

θ΄ όλη τη διάρκεια του Μπόνους.   
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  1.32.4 ΤΥΧΕΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ/ ΜΠΟΝΟΥΣ CASH COLLECTOR

Ο παίκτης έχει 5 περιστροφές “Cash Collector” που θα περιστραφούν οι κενές θέσεις που απο-

μένουν (οι οποίες βρίσκονται σε ανεξάρτητους κυλίνδρους) θα κλειδώσουν περισσότερα κερά-

σια και υπάρχει η πιθανότητα να κλειδωθεί στη θέση του ένα σύμβολο             κατά τη διάρκεια 

του Μπόνους. 

Όταν εμφανιστεί το σύμβολο      τότε το σύμβολο     μετατρέπεται σε   ενεργοποιώντας 

τις τιμές.  

‘Όταν οι περιστροφές “Cash Collector” τελειώσουν η συμπληρωθούν όλες οι θέσεις στους κυ-

λίνδρους, στον παίκτη απονέμονται:  

1) ‘Όλες οι μέγιστες τιμές στο    για κάθε   σε προβολή  

2) Τυχόν κέρδη γραμμής            ή  

Μπορεί να μην εμφανιστεί κανένα σύμβολο     κατά τη διάρκεια του Μπόνους. 
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1.32.5 ΤΥΧΕΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ/ ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.33.1 HOT JOKER 4 WAYS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.2.0.0 / HGC-001685-TM) 

Το “Hot Joker 4 Ways” είναι ένα παιχνίδι με 50 γραμμές πληρωμής και 6 κυλίνδρους. Πληρώνει 

για 3, 4, 5 ή 6 σύμβολα σε διπλανούς κυλίνδρους σε μια ενεργή γραμμή πληρωμής, ξεκινώντας 

από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά.  
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 1.33.2 HOT JOKER 4 WAYS / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το παιχνίδι παίζεται 1 σετ κυλίνδρων, 2 σετ κυλίνδρων και 4 σετ κυλίνδρων.  

Ανάλογα με τον αριθμό των επιλεγμένων σετ κυλίνδρων, διατίθενται διαφορετικές επιλο-

γές πονταρίσματος. 
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 1.33.2 HOT JOKER 4 WAYS / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Υποκαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από το σύμβολο Μπόνους scatter  

Εμφανίζεται σε όλους τους κυλίνδρους στο βασικό παιχνίδι και στο Μπόνους δωρεάν περιστρο-

φών 

Κατά τις σούπερ δωρεάν περιστροφές οποιαδήποτε πλήρης στοίβα από 4 wild σε έναν κύλινδρο 

μεταφέρεται στην ίδια θέση σε οποιοδήποτε επόμενο σετ κυλίνδρων 
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 1.33.3 HOT JOKER 4 WAYS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 40 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθόνες 

του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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 1.33.4 HOT JOKER 4 WAYS / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Σύμβολο Μπόνους 

Κατά το παιχνίδι με 1 σετ κυλίνδρων, κανονικές δωρεάν περιστροφές απονέμονται. 

Κατά το παιχνίδι σε 2 η 4 σετ κυλίνδρων, φέρνοντας 3 ή περισσότερα σύμβολα Μπόνους 

scatter που σταματούν σε περισσότερα από ένα σετ κυλίνδρων απονέμονται αυτόματα Σούπερ 

δωρεάν περιστροφές. Ο αριθμός των Σούπερ δωρεάν περιστροφών που απονέμονται αντι-

στοιχεί μόνο στο σετ κυλίνδρων που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό scatter.  Φέρνοντας 3 ή πε-

ρισσότερα scatter που σταματούν μόνο σε ένα σετ κυλίνδρων, ενεργοποιείται το χαρακτηριστι-

κό 'Διάλεξε με’, όπου τα δυο πιθανά αποτελέσματα είναι "Δωρεάν περιστροφές" και "Σούπερ 

Δωρεάν περιστροφές". 

3                             scatter απονέμουν 10 περιστροφές 

 

4              scatter απονέμουν 20 περιστροφές 

 

5             scatter απονέμουν 30 περιστροφές 

 

6            scatter απονέμουν 40 περιστροφές 
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Ο παίκτης κάνει μια επιλογή και αυτή αποκαλύπτεται.  Αν το αποτέλεσμα είναι Δωρεάν πε-

ριστροφές, το Μπόνους παίζεται σε 1 σετ κυλίνδρων.  Αν το αποτέλεσμα είναι Σούπερ Δωρε-

άν περιστροφές, το Μπόνους παίζεται σε όλα τα ενεργά σετ κυλίνδρων, ενώ οι πλήρεις στοί-

βες συμβόλων wild μεταφέρονται στην ίδια θέση σε όλα τα επόμενα σετ κυλίνδρων. 

Δεν υπάρχουν σύμβολα scatter κατά τις Δωρεάν περιστροφές.  

1.33.4 HOT JOKER 4 WAYS / ΜΠΟΝΟΥΣ 

1166



 

  

 

 1.33.5 HOT JOKER 4 WAYS / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.34.1 GIMME GOLD Megaways / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.0.5.0/HGC-001782-TM) 

Το “Gimme Gold Megaways” είναι ένα παιχνίδι με 7 κυλίνδρους και με ως 117649 τρόπους 

πληρωμής. Ένας νικητήριος συνδυασμός προκύπτει όταν 2,3,4, 5 ή 6 όμοια σύμβολα βρεθούν 

σε διαδοχικούς κυλίνδρους ξεκινώντας από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά.  
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  1.34.2 GIMME GOLD Megaways / ΚΑΝΟΝΕΣ  

Megaways 

Τα παιχνίδια Megaways παίζονται με διαφορετικό αριθμό συμβόλων σε κάθε κύλινδρο ανά 

παιχνίδι. Ο επιπλέον κύλινδρος προσθέτει ένα επιπλέον σύμβολο στους κυλίνδρους 2, 3 4 και 

5. Οι κύλινδροι 1 και 6 μπορούν να περιέχουν από 3 έως 7 σύμβολα. Οι κύλινδροι 2, 3 ,4 και 5 

μπορούν να περιέχουν από 2 έως 7 σύμβολα συμπεριλαμβανομένων και των επιπλέων συμ-

βόλων που προστίθενται από τον επιπλέον κύλινδρο. Όλα τα παιχνίδια παίζονται με 324 έως 

117649 τρόπους για να κερδίσετε. Το μέγεθος του συμβόλου δεν έχει καμία επίδραση στον 

νικητήριο συνδυασμό. Ο αριθμός τρόπων πληρωμής υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον 

αριθμό των ομοιών σε κάθε διαδοχικό κύλινδρο για τον συγκεκριμένο νικητήριο συνδυασμό. 

Το βραβείο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το βραβείο που πληρώνεται με τον αριθμό τρό-

πων για το συγκεκριμένο νικητήριο συνδυασμό  

Νικητήριο Παιχνίδι  Μη Νικητήριο Παιχνίδι 

Σύμβολο Μπαλαντέρ 

Το σύμβολο                  υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το  

Το σύμβολο                 εμφανίζεται μόνο στον επιπλέον κύλινδρο.  

Μετακυλήσεις  

Κάθε νικητήριο σύμβολο αποτελεί μέρος μιας μετακυλίσης. Τα σύμβολα μετακύλισης αντικα-

θίστανται με νέα σύμβολα που έρχονται από πάνω στους κυλίνδρους και από τα δεξιά στον 

επιπλέον κύλινδρο. 
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  1.34.3 GIMME GOLD Megaways / ΚΑΝΟΝΕΣ  

Τυχαία κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιστροφής, μπορεί να εμφανιστεί ο τροποποιη-

τής κυλίνδρων μυστήριων συμβόλων. Ο τροποποιητής κυλίνδρων μυστήριων συμβόλων θα 

εμφανίσει μυστήρια σύμβολα στους κυλίνδρους. 

Όλα τα σύμβολα μυστηρίου σε 

προβολή αλλάζουν τυχαία σε 

ένα από τα ακόλουθα σύμβολα:  
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  1.34.4 GIMME GOLD Megaways/ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Όλα τα παιχνίδια παίζονται με 324 έως 117649 τρόπους  

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,20€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθόνες 

του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.34.5 GIMME GOLD Megaways / ΜΠΟΝΟΥΣ 

4 σύμβολα            που σταματούν σε προβολή κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού απονέ-

μουν ένα Μπόνους Δωρεάν Περιστροφών με 12 Δωρεάν Περιστροφές. Κάθε επιπλέον σύμβο-

λο Μπόνους προσθέτει 2 Δωρεάν Περιστροφές έως το ανώτερο όριο των 80. 

3 σύμβολα Μπόνους που σταματούν σε προβολή κατά τη διάρκεια των Δωρεάν Περιστροφών 

απονέμουν 5 επιπλέον Δωρεάν Περιστροφές.  

4 σύμβολα Μπόνους που σταματούν σε προβολή κατά τη διάρκεια των Δωρεάν Περιστροφών 

απονέμουν 10 επιπλέον Δωρεάν Περιστροφές.  

Κάθε νικητήρια μετακύλιση αυξάνει τον απεριόριστο πολλαπλασιαστή κατά 1. 

Ο συνδυασμός νικηφόρων συμβόλων πληρώνει ποσό πολλαπλασιασμένο με τον τρέχοντα 

πολλαπλασιαστή στην αρχή μετακύλισης. Αν ο παίκτης δεν πατήσει οποιοδήποτε κουμπί οι 

Δωρεάν Περιστροφές θα ξεκινήσουν μετά από 30 δευτερόλεπτα αυτόματα.  

Διατίθεται στους κυλίνδρους 1-6 στο βασικό παιχνίδι. Δεν διατίθεται 

στον επιπλέον κύλινδρο στο βασικό παιχνίδι. 

Διατίθεται στους κυλίνδρους 2-5 στις Δωρεάν Περιστροφές. Διατίθε-

ται μόνο στον επιπλέον κύλινδρο στις δωρεάν Περιστροφές. 

4 ή περισσότερα που σταματούν σε προβολή κατά τη διάρκεια του 

βασικού παιχνιδιού απονέμουν το Μπόνους Δωρεάν Περιστροφών.   
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  1.34.6 GIMME GOLD Megaways / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.35.1 WILD LEPRE’COINS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.2.0.3/HGC-001701-TM) 

Το “Wild Lepre’Coins” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής . Όλα 

τα κέρδη πληρώνουν από τα αριστερά προς τα δεξιά σε διπλανούς κυλίνδρους ξεκινώ-

ντας από τον πρώτο κύλινδρο στα αριστερά, εκτός από τα Scatter. 
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 1.35.2 WILD LEPRE’COINS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ /ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,40€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθόνες 

του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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 1.35.3 WILD LEPRE’COINS / EXTRA BONUS WILDS 

Το χαρακτηριστικό Extra Bonus Wilds μπορεί να ενεργοποιηθεί τυχαία σε οποιοδήποτε παιχνίδι 

και κατά τη διάρκεια του χαρακτηριστικού Δωρεάν Παιχνιδιών. Ένας τυχαίος αριθμός από            

τοποθετείται τυχαία στους κυλίνδρους.  

Ένα Multi—WildTM            μπορεί να εμφανιστεί τυχαία στους κυλίνδρους στη θέση ενός συμβό-

λου.                                                                                                                                                                              

Ένα σύμβολο            που εμφανίζεται στους κυλίνδρους απονέμει επιπλέον         σε θέσεις όπου το 

προστέθηκε από το χαρακτηριστικό Extra Bonus Wild και σε θέσεις όπου το          δεν εμφανίστη-

κε, το          γίνεται   

Ο συνολικός αριθμός των          στους κυλίνδρους κυμαίνεται από 1 έως 15.  Τα κέρδη πληρώνο-

νται μόνο αφού όλα        τα τοποθετηθούν στο παράθυρο κυλίνδρων . 

Τα διάσπαρτα σύμβολα           και            που εμφανίζονται κάτω από το σύμβολο        μπορούν να  

συνεισφέρουν σε ένα έπαθλο διάσπαρτων όπως υποδεικνύεται με εναλλασσόμενη εμφάνιση 

αυτών των συμβόλων. Το χαρακτηριστικό Δωρεάν παιχνιδιών μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια του χαρακτηριστικού Extra Bonus wilds. Το χαρακτηριστικό Extra Bonus Wilds δεν μπο-

ρεί να ενεργοποιηθεί ξανά.  
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  1.35.4 WILD LEPRE’COINS / ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Μία Νίκη με 5, 4 ή 3 διάσπαρτα σύμβολα                 απονέμει 20, 10 ή 7 Δωρεάν παιχνίδια αντί-

στοιχα. 

Αν το σύμβολο          υποκαταστήσει σύμβολο σε νίκη, ο συνολικός αριθμός των Δωρεάν Παι-

χνιδιών που ενεργοποιούνται  πολλαπλασιάζεται Χ 2, 3 ή 5.  

Το χαρακτηριστικό Extra Bonus Wilds δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια του χα-

ρακτηριστικού Δωρεάν Παιχνιδιών. Τα Δωρεάν Παιχνίδια μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά. 
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  1.35.5 WILD LEPRE’COINS / ΣΥΜΒΟΛΑ  
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  1.36.1 BIG SPIN BONUS / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.2.0.0/ HGC-002101-TM) 

Το “Big Spin Bonus” είναι ένα παιχνίδι με 6 κυλίνδρους και 50 γραμμές πληρωμής . Όλα τα 

κέρδη πληρώνουν από τα αριστερά προς τα δεξιά σε διπλανούς κυλίνδρους ξεκινώντας 

από τον πρώτο κύλινδρο στα αριστερά, εκτός από τα Scatter. 
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  1.36.2 BIG SPIN BONUS / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο            είναι μπαλαντέρ και αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από τα σύμβο-

λα μπόνους scatter.  

Εμφανίζεται σε όλους τους κυλίνδρους κατά τη διάρκεια του βασικού παιχνιδιού και 

στους κυλίνδρους 2, 3, 4, 5 και 6 κατά τη διάρκεια των δωρεάν περιστροφών.  

Κατά τη διάρκεια των δωρεάν περιστροφών, οποιοδήποτε μπαλαντέρ προβάλλεται κλει-

δώνει στη θέση του μέχρι να επιτευχθεί το μπόνους.  

Σύμβολο Wild  
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  1.36.3 BIG SPIN BONUS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ /ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 50 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθόνες 

του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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1.36.4 BIG SPIN BONUS / ΜΠΟΝΟΥΣ 

3 ή περισσότερα μπόνους scatter    που σταματούν σε προβολή ενεργοποιούν το Big Spin 

Bonus.  

Ο παίκτης θα πρέπει να επιλέξει ένα από τα μπόνους scatter. Πίσω από κάθε σύμβολο Μπόνους 

υπάρχει ένας αριθμός Μεγάλων Περιστροφών. Οι αριθμοί των Μεγάλων Περιστροφών που 

μπορούν να αποκαλυφθούν είναι 1, 2, 3, 4 και 5.  

Σε κάθε Μεγάλη Περιστροφή παίζεται ένας αριθμός δωρεάν περιστροφών μέχρι να απονεμηθεί 

ένα κέρδος 20Χ ή περισσότερο από το επιλεγμένο ποντάρισμα του παίκτη. Κατά τις δωρεάν πε-

ριστροφές αν στον παίκτη απονεμηθεί κέρδος ίσο ή μεγαλύτερο από 20Χ το ποντάρισμά του, ο 

αριθμός των Μεγάλων Περιστροφών μειώνεται, ενώ κέρδος μικρότερο από 20Χ το ποντάρισμα 

δεν μειώνει τον αριθμό των Μεγάλων Περιστροφών που απομένουν.  

Οι δωρεάν περιστροφές θα συνεχίζονται μέχρι να μην απομένουν άλλες Μεγάλες Περιστροφές. 

Κατά τη διάρκεια των δωρεάν περιστροφών, οποιοδήποτε μπαλαντέρ προβάλλεται κλειδώνει 

στη θέση του μέχρι να επιτευχθεί το μπόνους.  
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 1.36.5 BIG SPIN BONUS / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.37.1 FRUIT WIN & SPIN / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.1.0.0 / HGC-002904-TM) 

Το “Fruit Win & Spin” είναι ένα παιχνίδι με 6 κυλίνδρους και 50 γραμμές πληρωμής. Όλα 

τα κέρδη πληρώνουν από τα αριστερά προς τα δεξιά σε διπλανούς κυλίνδρους ξεκινώ-

ντας από τον πρώτο κύλινδρο στα αριστερά. Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά 

γραμμή που παίζεται. 
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  1.37.2 FRUIT WIN & SPIN / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο                    υποκαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από το                και  

Εμφανίζεται σε όλους τους κυλίνδρους μόνο στο βασικό παιχνίδι 

Σύμβολα Win & Spin 

Τα σύμβολα win & Spin εμφανίζονται στο βασικό παιχνίδι και στο Μπόνους Win & 

Spin. Υπάρχουν 2 τύποι συμβόλων Win & spin, τα σύμβολα “Cash Win & Spin”και τα 

σύμβολα “Mystery win & Spin”. Τα σύμβολα “Cash win & Spin” αντιστοιχούν σε μια 

χρηματική αξία που εμφανίζεται σε νομίσματα. 

Οι πιθανές τιμές για τα σύμβολα “Cash Win & Spin” είναι 1Χ, 1,5Χ, 2Χ, 2,5Χ, 3Χ, 3,5Χ 

και 4Χ το ενεργό ποντάρισμα. 

Τα σύμβολα “ Mystery Jackpot Win & Spin” εμφανίζονται με ένα ερωτηματικό. Ο τρο-

χός Jackpot μετατρέπει τα σύμβολα “ Mystery Win & Spin” σε MINI, MINOR, MAJOR ή 

GRAND Jackpot. 6 ή περισσότερα σύμβολα win & spin οποιουδήποτε τύπου ενεργο-

ποιεί το Μπόνους Win & Spin. Οι αξίες Win & Spin απονέμονται μόνο στο μπόνους 

Win & Spin.   
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  1.37.3 FRUIT WIN & SPIN / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 50 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.37.4 FRUIT WIN & SPIN / ΜΠΟΝΟΥΣ 

6 ή περισσότερα σύμβολα Win & Spin σε οποιαδήποτε θέση ενεργοποιούν το μπόνους Win 

& Spin. Τα σύμβολα win & Spin που εμφανίζονται σε προβολή θα παραμείνουν και οι υπό-

λοιπες θέσεις θα περιστραφούν ξανά. Στον παίκτη απονέμονται 3 περιστροφές, κάθε περι-

στροφή όπου δεν σταματάει σε προβολή σύμβολο Win & Spin σε νέα θέση θα αφαιρείται 1 

περιστροφή. Για κάθε περιστροφή στην οποία σταματάει σε προβολή ένα νέο σύμβολο 

cash , οι περιστροφές επαναφέρονται σε 3. Το μπόνους συνεχίζεται μέχρι να μην απομένουν 

περιστροφές  στον παίκτη ή μέχρι και οι 24 θέσεις να έχουν γεμίσει με σύμβολα Win & Spin. 

Μόλις το Μπόνους ολοκληρωθεί, θα γυρίσει ο τροχός Jackpot. Ο τροχός Jackpot μπορεί να 

σταματήσει σε οποιοδήποτε από τα 4 Jackpot. Ο τροχός Jackpot μπορεί να σταματήσει σε 

οποιοδήποτε από τα 4 Jackpot. Όλα τα σύμβολα “Mystery Win & Spin” που συλλέγονται κατά 

τη διάρκεια του μπόνους Win & Spin θα μετατραπούν στο Jackpot στο οποίο σταματάει ο 

τροχός. Αν γεμίσουν και οι 24 θέσεις, απονέμεται ένα επιπλέον Grand Jackpot και επίσης α-

πονέμονται οι αξίες όλων των συμβόλων Win & Spin που βρίσκονται σε προβολή. Αν το μπό-

νους ολοκληρωθεί με τουλάχιστον 1 θέση να απομένει κενή, απονέμονται οι αξίες όλων των 

συμβόλων Win & Spin που εμφανίζονται.   
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  1.37.5 FRUIT WIN & SPIN / JACKPOT KAI ΤΡΟΧΟΣ JACKPOT 

Υπάρχουν 4 Jackpot σε αυτό το παιχνίδι: MINI, MINOR, MAJOR και GRAND.  

                                            MINI= 5X το τρέχον ποντάρισμα  

                                            MINOR= 10Χ το τρέχον ποντάρισμα  

                                            MAJOR= 20Χ το τρέχον ποντάρισμα  

                                            GRAND= 100Χ το τρέχον ποντάρισμα  

Τα Jackpot είναι διαθέσιμα  μόνο στο μπόνους Win & Spin. Στο τέλος του μπόνους Win & 

Spin ο τροχός Jackpot θα περιστραφεί. Το Jackpot που σταματάει ο τροχός είναι το αποτέ-

λεσμα της μετατροπής όλων των συμβόλων “Mystery Win & spin” που βρίσκονται σε προ-

βολή. 
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 1.37.6  FRUIT WIN & SPIN / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.38.1 REEL KING / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 1.0.0.2/ HGC-002915-TM) 

Το “Reel King” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 20 γραμμές πληρωμής. Όλα τα κέρ-

δη πληρώνουν από τα αριστερά προς τα δεξιά σε διπλανούς κυλίνδρους ξεκινώντας από 

τον πρώτο κύλινδρο στα αριστερά. Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή 

που παίζεται. 
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  1.38.2 REEL KING / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Μπαλαντέρ  

Το σύμβολο                 υποκαθιστά όλα τα σύμβολα. Εμφανίζεται μόνο στους κυλίνδρους 3, 4 και 

5. 
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 1.38.3 REEL KING / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 20 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 
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  1.38.4 REEL KING / ΜΠΟΝΟΥΣ REEL KING 

Σε κάθε περιστροφή 0 έως 5 διαδοχικοί κύλινδροι θα μετατραπούν σε κίτρινοι, ξεκινώντας 

από τον πρώτο κύλινδρο στα αριστερά. Αν όλοι οι 5 κύλινδροι μετατραπούν σε κίτρινοι, τότε 

ενεργοποιείται το μπόνους Reel King. To μπόνους ξεκινά αυτόματα μετά από 2 λεπτά.    

1 έως 5 σύμβολα  Reel King                   θα εμφανιστούν πάνω στους κυλίνδρους. 

Ο κάθε Reel King θα περιστρέψει τους κυλίνδρους του και θα αποδώσει κέρδη για κερδοφό-

ρους συνδυασμούς σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών Reel King. Όταν ένας Reel King περι-

στραφεί σε ένα μη κερδοφόρο συνδυασμό, τότε θα εξαφανιστεί. Το μπόνους τελειώνει όταν 

δεν έχει απομείνει κανένας Reel King στους κυλίνδρους. Ο κάθε Reel King πληρώνει κατά ε-

λάχιστο 5Χ το τρέχων επιλεγμένο στοίχημα. Το Μπόνους Reel King αποδίδει συνολικά κέρδη 

μεταξύ 5X ως 500Χ του τρέχοντος επιλεγμένου στοιχήματος. 
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  1.38.4 REEL KING / ΜΠΟΝΟΥΣ REEL KING 

Τα παρακάτω κέρδη πληρώνονται κατά τη διάρκεια του Μπόνους Reel King. Οι πληρωμές 

που εμφανίζονται αντιστοιχούν σε συνολικό ποντάρισμα 0,50€. Τα έπαθλα εμφανίζονται 

στο επάνω μέρος της οθόνης και ισχύουν για το τρέχον επιλεγμένο ποντάρισμα. 

1194



  1.38.5 REEL KING / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.39.1 HOT BONUS JOKER / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το “Hot Bonus Joker” είναι ένα παιχνίδι με 6 κυλίνδρους και 50 γραμμές πληρωμής. Τα 

κέρδη όλων των γραμμών πληρώνουν μόνο από τα αριστερά προς τα δεξιά. Για να απονε-

μηθούν σύμβολα , ή τα υποκατάστατα τους, σε κέρδος γραμμής, θα πρέπει τα σύμβολα 

των κερδών γραμμής να εμφανίζονται σε διπλανούς κυλίνδρους, ξεκινώντας από τον 

πρώτο κύλινδρο στα αριστερά. Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή που 

παίζεται. 
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  1.39.2 HOT BONUS JOKER / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο      υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το Μπόνους Scatter. 

Εμφανίζεται σε όλους τους κυλίνδρους στο βασικό παιχνίδι και στους κυλίνδρους 2, 3, 4, 5 και 6 

στο Μπόνους Δωρεάν περιστροφών. Κατά τις Δωρεάν περιστροφές, οποιοδήποτε Wild προβάλ-

λεται θα κλειδώσει στη θέση του μέχρι να επιτευχθεί το Μπόνους. 

1197



 

  

 

  1.39.3 HOT BONUS JOKER / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή πλη-

ρωμής, με βάση 2€ συνολικό στοίχημα.  

 

Το παιχνίδι παίζεται σε 50 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.39.4 HOT BONUS JOKER / ΜΠΟΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ 

3 ή περισσότερα Μπόνους Scatter            που σταματούν σε προβολή ενεργοποιούν το Μπόνους 

Δωρεάν περιστροφών. Ο παίκτης πρέπει να επιλέξει ένα από τα Μπόνους Scatter. 

Πίσω από κάθε Μπόνους Scatter υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής. Αυτή η τιμή θα γίνει το όριο 

στο οποίο θα τελειώσουν οι Δωρεάν περιστροφές. Οι τιμές που μπορεί να αποκαλυφθούν είναι 

20Χ, 25Χ, 30Χ, 50Χ και 100Χ.  

Το τρέχον ποντάρισμα του παίκτη πολλαπλασιάζεται με την τιμή που θα αποκαλυφθεί για να 

δώσει μια οριακή τιμή. Κατά τις Δωρεάν περιστροφές, αν απονεμηθεί στον παίκτη κέρδος ίσο ή 

μεγαλύτερο από την οριακή τιμή, οι Δωρεάν περιστροφές θα σταματήσουν και το τρέχον κέρ-

δος θα απονεμηθεί στον παίκτη. Οι Δωρεάν περιστροφές θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί ή 

να ξεπεραστεί η οριακή τιμή. 

Η πιθανότητα απονομής κάθε επιμέρους πολλαπλασιαστή κερδών στη δυνατότητα Μπόνους 

δεν είναι απαραίτητα ανάλογη προς τον αριθμό των προσφερόμενων επιλογών. Κατά τις Δωρε-

άν περιστροφές, οποιοδήποτε σύμβολο Wild προβάλλεται θα κλειδώσει στη θέση του και θα 

παραμείνει εκεί μέχρι να τελειώσουν οι Δωρεάν περιστροφές. 
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  1.39.5 HOT BONUS JOKER / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.40.1 BIG FISHING FORTUNE / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.0.0.0 / HGC-004447-TM) 

Το “Big Fishing Fortune” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. 

Όλα τα κέρδη πληρώνουν από αριστερά προς τα δεξιά σε διαδοχικούς κυλίνδρους, εκτός 

από το Μπόνους,  ξεκινώντας από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Μόνο το μεγαλύτερο 

κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή πονταρίσματος, 
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 1.40.2 BIG FISHING FORTUNE / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο Μπαλαντέρ αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από τα σύμβολα Μπόνους 

και εμφανίζεται σε όλους τους κυλίνδρους μόνο κατά τη διάρκεια του Μπόνους 
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  1.40.3 BIG FISHING FORTUNE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 10 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.40.4 BIG FISHING FORTUNE / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Τα σύμβολα Μπόνους             εμφανίζονται σε όλους τους κυλίνδρους.  

3 ή περισσότερα σύμβολα Μπόνους που εμφανίζονται οπουδήποτε σε προβολή ξεκινούν το 

Μπόνους Big Fishing Fortune. 

Κατά το Μπόνους Big Fishing fortune, μεγάλη ψαριά έχει μόνο μια τιμή, και αυτή επιλέγεται στο 

παιχνίδι αντιστοίχισης 3 όμοιων συμβόλων. 

Για 3 σύμβολα Μπόνους η μεγάλη ψαριά μπορεί να είναι 100Χ, 50Χ, 30Χ, 20Χ. 

Για 4 σύμβολα Μπόνους η μεγάλη ψαριά μπορεί να είναι 100Χ, 50Χ, 30Χ. 

Για 5 σύμβολα Μπόνους η μεγάλη ψαριά μπορεί να είναι 100Χ, 50Χ. 

Οι τιμές που εμφανίζονται επάνω σε όλα τα ψάρια είναι πολλαπλάσιες του πονταρίσματος του 

βασικού παιχνιδιού. 
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  1.40.4 BIG FISHING FORTUNE / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Παιχνίδι αντιστοίχισης 3 όμοιων Big fishing fortune 

Στο παιχνίδι αντιστοίχισης 3 όμοιων θα καθορίσετε την τιμή που χρησιμοποιείται στο μεγαλύ-

τερο ψάρι. Το παιχνίδι θα αλλάξει για να δείχνει 6, 9 ή 12 πανομοιότυπα πλακίδια ανάλογα με 

τον αριθμό των συμβόλων που χρησιμοποιήθηκαν για την ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού. 

3 σύμβολα Μπόνους θα εμφανίσουν 12 πλακίδια. 

4 σύμβολα Μπόνους θα εμφανίσουν 9 πλακίδια. 

5 σύμβολα Μπόνους θα εμφανίσουν 6 πλακίδια. 

Επιλέγοντας αυτά τα σύμβολα, ένα την κάθε φορά, θα αποκαλυφθεί η τιμή της μεγάλης ψα-

ριάς. Μόλις βρείτε 3 ίδιες τιμές ξεκινάτε το Μπόνους με την αντίστοιχη τιμή στο μεγαλύτερο 

ψάρι. Εάν ο παίκτης δεν επιλέξει πλακίδιο, θα γίνει τυχαία επιλογή μετά από 15 δευτερόλεπτα. 

Τυχαία επιλογή θα συνεχιστεί  να γίνεται για κάθε 15 δευτερόλεπτα, έως ότου ο παίκτης πραγ-

ματοποιήσει μια επιλογή ή αποκαλυφθούν 3 ίδια πλακίδια.  
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  1.40.4 BIG FISHING FORTUNE / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Κατά το Μπόνους Big Fishing  Fortune, έχετε απεριόριστες Δωρεάν περιστροφές μέχρι να πια-

στεί το μεγάλο ψάρι ή μέχρι τα κέρδη σας να φτάσουν στην τιμή του μέγιστου κέρδους. Όταν 

ένας ψαράς και οποιοδήποτε ψάρι σταματούν σε προβολή, πληρώνονται οι τιμές  που εμφα-

νίζονται σε όλα τα ψάρια. Αν σταματήσουν σε προβολή περισσότεροι από ένα ψαρά, η αξία 

κάθε ψαριού απονέμεται ξανά για κάθε επιπλέον ψαρά που υπάρχει σε προβολή. 

Όταν σταματήσει σε προβολή οποιοδήποτε σύμβολο μεγάλου ψαριού, θα κλειδώσει στη θέ-

ση του μέχρι να εμφανιστεί ένας ψαράς. Όταν σταματήσει σε προβολή ο επόμενος ψαράς, η 

τιμή του μεγάλου ψαριού πληρώνεται μαζί με όλα τα ψάρια που είναι σε προβολή και το 

Μπόνους ολοκληρώνεται. 

Αν και οι 15 θέσεις κλειδώσουν με μεγάλο ψάρι, εισπράττεται η τιμή που εμφανίζεται σε όλα 

τα ψάρια και το Μπόνους ολοκληρώνεται. Οι τιμές που εμφανίζονται επάνω σε όλα τα ψάρια 

είναι πολλαπλάσιες του πονταρίσματος βασικού παιχνιδιού.   
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  1.40.5 BIG FISHING FORTUNE / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.41.1 BOOK OF RA 6 / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 0.0.0.9 / HGC-004445-TM) 

Το “Book of Ra 6” είναι ένα παιχνίδι με 6 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. ‘Όλες  οι 

πληρωμές αποδίδουν για όμοιους συνδυασμούς, ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά 

εκτός από το σύμβολο Scatter. Μόνο το υψηλότερο κέρδος αποδίδεται ανά επιλεγμένη 

γραμμή. 
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  1.41.2 BOOK OF RA 6 / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο                   είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός  

 

από το ειδικό διευρυμένο σύμβολο κατά την διάρκεια των Δωρεάν Παιχνιδιών. 

Το διάσπαρτο σύμβολο                  είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά  τα παρακάτω σύμβολα: 

1209



 

  

 

  1.41.3 BOOK OF RA 6 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 10 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.41.4 BOOK OF RA 6 / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Τρία ή περισσότερα διάσπαρτα σύμβολα                  απονέμουν 10 Δωρεάν περιστροφές με ειδικό 

διευρυμένο σύμβολο.         

Τρία ή περισσότερα διάσπαρτα σύμβολα απονέμουν Δωρεάν περιστροφές και μια νίκη μπόνους 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα πληρωμής: 

3X = 2,00€ 

4X = 20,00€ 

5X = 200,00€ 

6X = 400,00€ 

Το  ειδικό διευρυμένο σύμβολο επιλέγεται τυχαία στην αρχή των Δωρεάν παιχνιδιών και αντι-

καθιστά ένα από τα αρχικά σύμβολα στους κυλίνδρους. Κατά την διάρκεια των Δωρεάν παιχνι-

διών το ειδικό διευρυμένο σύμβολο θα επεκταθεί ένα υπάρχει ο προαπαιτούμενος αριθμός 

συμβόλων. Το διευρυμένο σύμβολο καλύπτει και τις 3 θέσεις του κυλίνδρου και πληρώνει σε 

όλες τις γραμμές πληρωμής ακόμη και σε κυλίνδρους που δεν βρίσκονται σε ακολουθία. Τα 

Δωρεάν παιχνίδια μπορούν να επανενεργοποιηθούν. Το ειδικό διευρυμένο σύμβολο παραμέ-

νει το ίδιο κατά την διάρκεια των επανενεργοποιημένων Δωρεάν παιχνιδιών. Τα Δωρεάν παι-

χνίδια παίζονται με τον ίδιο αριθμό γραμμών πληρωμής και στοιχήματος ανά γραμμή που ι-

σχύουν  για το παιχνίδι από το οποίο προήλθε το Μπόνους. 
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  1.41.5 BOOK OF RA 6 / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.41.6 BOOK OF RA 6 / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Αφού κερδίσετε ένα παιχνίδι μπορεί να έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε το κέρδος σας 

με την λειτουργία «Ρίσκο». Πιέστε το κουμπί «Ρίσκο» για να ξεκινήσετε. Εμφανίζεται 

μια τράπουλα με ίσο αριθμό κόκκινων και μαύρων χαρτιών. Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο 

πιέζοντας το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη. Εάν εμφανιστεί το χρώμα που επιλέξατε 

την τράπουλα τότε διπλασιάζεται το ποσό που ρισκάρατε. Εάν όμως η κάρτα δεν έχει το 

χρώμα που επιλέχθηκε το ποσό που ρισκάρατε χάνεται και η λειτουργία Ρίσκο τελειώ-

νει. Πιέστε το κουμπί «Εξαργύρωση» αν επιθυμείτε να σταματήσετε και να μεταφέρετε 

το ποσό στο διαθέσιμο υπόλοιπο σας. Η διαθέσιμη επιλογή Ρίσκου είναι μέχρι 3 φορές 

και η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. Το όριο πονταρίσματος στο Ρίσκο είναι 2.500€. Το 

ανώτατο κέρδος στο διπλασιασμό είναι 5,000€. Η λειτουργία ρίσκο έχει ένα μέγιστο 

κέρδος ύψους 5.000€.  
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 1.42.1 40 WILD FIRE 6 / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.1.3 / HGC –004713-TM) 

Το “40 wild Fire 6” είναι ένα παιχνίδι με 6 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής. Όλες οι 

νίκες πληρώνουν διαδοχικά από τα αριστερά προς τα δεξιά εκτός από τα διάσπαρτα σύμ-

βολα που αποδίδουν οπουδήποτε. Όλες οι πληρωμές αποδίδονται για όμοιους συνδυα-

σμούς. 
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 1.42.2  40 WILD FIRE 6 / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Σύμβολο Wild 

Το σύμβολο Wild είναι Μπαλαντέρ, εμφανίζεται στους κυλίνδρους 2, 3, 4 και 5. Επεκτείνεται   

και αντικαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από τα Διάσπαρτα  σύμβολα                 και 

Τοι σύμβολο              είναι διάσπαρτο και πληρώνει σύμφωνα με τον πίνακα πληρωμών. 

 

Το σύμβολο             εμφανίζεται μόνο στους κυλίνδρους 2, 3, 4 και 5 και πληρώνει σύμφωνα με 

τον πίνακα πληρωμών. 
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  1.42.3 40 WILD FIRE 6 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 40 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.42.4 40 WILD FIRE 6 / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.42.5  40 WILD FIRE 6 / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Αφού κερδίσετε ένα παιχνίδι, έχετε την ευκαιρία ν αυξήσετε το κέρδος σας με την λειτουργί-

α «Ρίσκο». Πιέστε το κουμπί «Ρίσκο» για να ξεκινήσετε. Εμφανίζεται μια στοίβα με ίσο αριθ-

μό κόκκινων και μαύρων χαρτιών. Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο πιέζοντας το αντίστοιχο εικονί-

διο στην οθόνη. Εάν εμφανιστεί το χρώμα που επιλέξατε στην στοίβα τότε διπλασιάζεται το 

ποσό που ρισκάρατε. Εάν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε το ποσό που ρι-

σκάρατε χάνεται και η λειτουργία Ρίσκο τελειώνει. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Πιέστε το κουμπί «Είσπραξη Κέρδους» αν επιθυμείτε να σταματήσετε και να μεταφέρετε το 

ποσό στο διαθέσιμο υπόλοιπό σας. Το όριο πονταρίσματος στο Ρίσκο είναι 2.500,00€ και το 

κέρδος δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 5.000,00€. Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύ-

ρους «Ρίσκο» μέχρι να χάσει ή να φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζε-

ται το κανονικό παιχνίδι. Η λειτουργία του «Ρίσκο» δεν είναι διαθέσιμη κατά το αυτόματο 

παιχνίδι.  
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  1.43.1 ΤΟ WIN & SPIN ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.0.0.5/HGC-006068-TM) 

Το “Win & Spin του Αϊ Βασίλη” είναι ένα παιχνίδι με 6 κυλίνδρους και με 50 γραμμές πληρω-

μής. Τα κέρδη όλων των γραμμών πληρώνουν μόνο από αριστερά προς τα δεξιά. Για να α-

πονεμηθούν σύμβολα ή τα υποκατάστατά τους, σε κέρδος γραμμής, θα πρέπει τα σύμβολα 

των κερδών γραμμής να εμφανίζονται σε διπλανούς κυλίνδρους, ξεκινώντας από τον πρώτο 

κύλινδρο στα αριστερά. Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή που παίζεται. 
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  1.43.2 ΤΟ WIN & SPIN ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ  / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο                        υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από το                και 

Εμφανίζεται σε όλους τους κυλίνδρους μόνο στο βασικό παιχνίδι. 

Τα σύμβολα στολίδι εμφανίζονται στο βασικό παιχνίδι και στο Μπόνους σύμβολα στολίδι. Υ-

πάρχουν 2 τύποι από τα σύμβολα στολίδι, τα σύμβολα Cash στολίδια             και τα σύμβολα 

Mystery στολίδια                  

Τα σύμβολα Cash στολίδια αντιστοιχούν σε μια χρηματική αξία που εμφανίζεται σε νομίσματα. 

Οι πιθανές τιμές για τα σύμβολα Cash στολίδια είναι 1x, 1,5x, 2x, 2,5x, 3x και 4x το τρέχον πο-

ντάρισμα. 

Tα σύμβολα Mystery Jackpot στολίδια εμφανίζονται με ένα ερωτηματικό 

Ο τροχός Jackpot  μετατρέπει τα σύμβολα Mystery στολίδια σε Mini, Minor, Major  ή Grand 

Jackpot. 

6 ή περισσότερα σύμβολα στολίδια οποιουδήποτε τύπου ενεργοποιούν το μπόνους Win & 

Spin. 

οι αξίες στολίδια απονέμονται μόνο στο μπόνους Win & Spin. 
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  1.43.2 ΤΟ WIN & SPIN ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ  / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Jackpot και Τροχός Jackpot 

Υπάρχουν 4 Jackpot σε αυτό το παιχνίδι: Mini, Minor, Major και Grand. 

Mini = 5x το τρέχον ποντάρισμα.  

Minor = 10x το τρέχον ποντάρισμα.  

Major = 20x το τρέχον ποντάρισμα.  

Grand = 100x το τρέχον ποντάρισμα.   

Τα Jackpot είναι διαθέσιμα μόνο στο μπόνους win & spin. 

 Στο τέλος του μπόνους Win & Spin ο τροχός Jackpot θα περιστραφεί.   

Το Jackpot που  σταματάει ο τροχός είναι το αποτέλεσμα της μετατροπής όλων των συμβολών 

Mystery στολίδια που βρίσκονται σε προβολή. 
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Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 50 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 

1.43.3 ΤΟ WIN & SPIN ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ /ΑΠΟΔΟΣΩΝ  
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 1.43.4 ΤΟ WIN & SPIN ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ  / ΜΠΟΝΟΥΣ 

6 ή περισσότερα σύμβολα στολίδι σε οποιαδήποτε θέση ενεργοποιούν το μπόνους Win & Spin. 

Τα σύμβολα στολίδι που εμφανίζονται σε προβολή θα παραμείνουν και οι υπόλοιπες θέσεις θα 

περιστραφούν ξανά. Στον παίκτη απονέμονται 3 περιστροφές, κάθε περιστροφή όπου δεν σταμα-

τάει σε προβολή σύμβολο στολίδι σε νέα θέση θα αφαιρείται 1 περιστροφή. 

Για κάθε περιστροφή στην οποία σταματάει στολίδι σε προβολή οι περιστροφές επαναφέρονται 

στις 3. 

Το μπόνους συνεχίζεται μέχρι να μην απομένουν περιστροφές στον παίκτη ή μέχρι και οι 24 θέσεις 

να έχουν γεμίσει με σύμβολα Win & Spin. Μόλις το μπόνους ολοκληρωθεί, θα γυρίσει ο τροχός 

Jackpot. O τροχός Jackpot μπορεί να σταματήσει σε οποιοδήποτε από τα 4 jackpot. 

‘Oλα τα σύμβολα Mystery στολίδια που συλλέγονται κατά τη διάρκεια του μπόνους Win & Spin θα 

μετατραπούν στο Jackpot στο οποίο σταματάει ο τροχός 

Αν γεμίσουν και οι 24 θέσεις, απονέμεται ένα επιπλέον Grand Jackpot και επίσης απονέμονται 

όλες οι αξίες κερμάτων που βρίσκονται σε προβολή 

Αν το μπόνους ολοκληρωθεί με τουλάχιστον 1 θέση να απομένει κενή, απονέμονται οι αξίες από 

όλα τα σύμβολα κερμάτων που εμφανίζονται 

Τουλάχιστον 1 μυστηριώδες στολίδι πρέπει να σταματήσει σε προβολή  πριν τελειώσει το μπό-

νους. Η πιθανότητα να σταματήσετε το τελικό στολίδι για να κερδίσετε το  Grand βραβείο είναι 

μεγαλύτερη σε σύγκριση με τα προηγούμενα σύμβολα. 

1223



 1.43.5 ΤΟ WIN & SPIN ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ  / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.44.1 ANUBIS GOLD / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.2.0.18 / HGC-007486-TM) 

Το “Anubis Gold” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. Τα κέρδη 

όλων των γραμμών πληρώνουν μόνο από αριστερά προς τα δεξιά. Για να απονεμηθούν σύμ-

βολα ή τα υποκατάστατα τους, σε κέρδος γραμμής, θα πρέπει τα σύμβολα όλων των κερδών 

γραμμής να εμφανίζονται σε διπλανούς κυλίνδρους ξεκινώντας από τον πρώτο κύλινδρο στα 

αριστερά. Μόνο το υψηλότερο κέρδος πληρώνεται ανά γραμμή που παίζεται. 
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 1.44.2 ANUBIS GOLD / ΚΑΝΟΝΕΣ 

Το σύμβολο Wild        υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός του 

Εμφανίζεται στους κυλίνδρους 2, 3 και 4 τόσο στο βασικό παιχνίδι, όσο και στις δωρεάν περι-

στροφές. Επεκτείνεται για να γεμίσει τον κύλινδρο σε όλες τις θέσεις. 
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  1.44.3 ANUBIS GOLD / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 10 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€ 

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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 1.44.4 ANUBIS GOLD / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Διαθέσιμα σε όλους τους κυλίνδρους και στο βασικό παιχνίδι και στο Μπόνους Δωρεάν περι-

στροφών. 

3 σύμβολα    σε οποιαδήποτε θέση απονέμουν 12 Δωρεάν περιστροφές και κέρδος 4,00€. 

4 σύμβολα    σε οποιαδήποτε θέση απονέμουν 12 Δωρεάν περιστροφές και κέρδος 40,00€. 

4 σύμβολα    σε οποιαδήποτε θέση απονέμουν 12 Δωρεάν περιστροφές και κέρδος 100,00€. 
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 1.44.4 ANUBIS GOLD / ΜΠΟΝΟΥΣ 

1 σύμβολο       που σταματά σε προβολή κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών απονέ-

μει 1 επιπλέον Δωρεάν περιστροφή. 

2 σύμβολο       που σταματά σε προβολή κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών απονέ-

μει 3 επιπλέον Δωρεάν περιστροφές. 

3 σύμβολο       που σταματά σε προβολή κατά τη διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών απονέ-

μει 5 επιπλέον Δωρεάν περιστροφές. 

Το σταμάτημα του συμβόλου      σε προβολή κατά τις Δωρεάν περιστροφές επεκτείνεται για 

να γεμίσει τον κύλινδρο. 

Η λειτουργία Δωρεάν περιστροφών ξεκινά με το       ως χρυσό σύμβολο. 

Κατά την διάρκεια των Δωρεάν περιστροφών κάθε επεκτεινόμενο σύμβολο Wild που σταματά-

ει σε προβολή θα αναβαθμίζει τα σύμβολα στους κυλίνδρους με την ακόλουθη σειρά:  

Τα σύμβολα αναβαθμίζονται για τις επόμενες Δωρεάν περιστροφές, όχι για την τρέχουσα Δω-

ρεάν περιστροφή. Για κάθε αναβάθμιση, το επόμενο σύμβολο στην ιεραρχία θα γίνετε χρυσό 

σύμβολο. Χρησιμοποιούνται διαφορετικά σετ κυλίνδρων ανάλογα με τον αριθμό συμβόλων 

που έχουν αναβαθμιστεί. Αυτό αλλάζει την πιθανότητα να σταματήσουν σύμβολα. Η πιθανότη-

τα να σταματήσει σε προβολή ένα σύμβολο επεκτεινόμενου συμβόλου Wild μειώνεται όσο αυ-

ξάνεται ο αριθμός συμβόλων που έχουν αναβαθμιστεί. 
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   1.44.5 ANUBIS GOLD / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.45.1 GOLD WINNER / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.0.0.1 / HGC-007487-TM) 

Το “Gold Winner” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 10 γραμμές πληρωμής. Όλα τα κέρ-

δη πληρώνουν από τα αριστερά προς τα δεξιά σε γειτονικούς κυλίνδρους , εκτός από το 

Μπόνους , ξεκινώντας από τον τέρμα αριστερά κύλινδρο. Το κέρδος από το Μπόνους προ-

στίθεται σε οποιαδήποτε τυχαία κέρδη γραμμής και απονέμεται μόνο το υψηλότερο χαρα-

κτηριστικό Μπόνους κάθε είδους. 
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  1.45.2 GOLD WINNER / ΚΑΝΟΝΕΣ 

 
Το σύμβολο              είναι Μπαλαντέρ. Αντικαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από τα 

σύμβολα Μπόνους και εμφανίζεται σε όλους τους κυλίνδρους μόνο κατά τη διάρκεια 

του Μπόνους. 
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  1.45.3 GOLD WINNER / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 10 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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  1.45.4 GOLD WINNER / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Τα σύμβολα Μπόνους εμφανίζονται σε όλους τους κυλίνδρους μόνο στο βασικό παιχνίδι. 

3 ή περισσότερα σύμβολα               που εμφανίζονται οπουδήποτε σε προβολή ξεκινούν το μπό-

νους Δωρεάν περιστροφών. 

3 ,4 και 5 σύμβολα Μπόνους απονέμουν 10,15 και 20 Δωρεάν περιστροφές αντίστοιχα. 

Κατά τη διάρκεια του Μπόνους κάθε σύμβολο Καμπάνας                πληρώνει τις χρηματικές αξίες 

από όλα τα σύμβολα κερασιού που βρίσκονται σε προβολή και προστίθεται στο μονοπάτι πά-

νω από τους κυλίνδρους. Το μονοπάτι αποτελείται από 12 βήματα που περιλαμβάνουν 3 ενι-

σχυμένα στάδια . Σε κάθε στάδιο ενεργοποιείται ένα επιπλέον  σετ από 10 Δωρεάν περιστρο-

φές και αυξάνεται ο πολλαπλασιαστής για όλες τις τιμές κερασιού που εισπράχθηκαν. Ο πολ-

λαπλασιαστής  αυξάνεται σε Χ2 στο πρώτο στάδιο, σε Χ3 στο δεύτερο στάδιο και σε Χ10 στο 

τρίτο. Η αύξηση πολλαπλασιαστή και οι επιπλέον περιστροφές απονέμονται μόνο αφού ολο-

κληρωθεί το τρέχον σετ περιστροφών. Οι αξίες επάνω στο κεράσι μπορούν να είναι 1, 2, 5, 10, 

20, 30, 50 ή 100 φορές το ποντάρισμα. 
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  1.45.5 GOLD WINNER / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.46.1 10 IMPERIAL CROWN / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Version 1.0.4 / HGC-007570-TM) 

Το “10 Imperial Crown”  είναι ένα παιχνίδι με 6 κυλίνδρους και 40 γραμμές πληρωμής. Όλες 

οι νίκες πληρώνουν διαδοχικά από τα αριστερά προς τα δεξιά εκτός από τα διάσπαρτα σύμ-

βολα που αποδίδουν οπουδήποτε. Όλες οι πληρωμές αποδίδονται για όμοιους συνδυα-

σμούς. Απονέμεται μόνο η υψηλότερη νίκη ανά γραμμή πληρωμής και ανά συνδυασμό 

Scatter. 
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 1.46.2 10 IMPERIAL CROWN / ΚΑΝΟΝΕΣ 

 
Το σύμβολο              είναι Μπαλαντέρ.  Εμφανίζεται στους κυλίνδρους 2, 3 και 4 και αντικαθι-

στά όλα τα σύμβολα εκτός από το σύμβολο              και το σύμβολο  

Το σύμβολο             εμφανίζεται μόνο στους κυλίνδρους 1, 3 και 5. 
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  1.46.3 10 IMPERIAL CROWN / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 10 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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 1.46.4 10 IMPERIAL CROWN / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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  1.46.5 10 IMPERIAL CROWN / ΜΠΟΝΟΥΣ 

Αφού κερδίσετε ένα παιχνίδι, έχετε την ευκαιρία ν αυξήσετε το κέρδος σας με την λειτουργί-

α «Ρίσκο». Πιέστε το κουμπί «Ρίσκο» για να ξεκινήσετε. Εμφανίζεται μια στοίβα με ίσο αριθ-

μό κόκκινων και μαύρων χαρτιών. Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο πιέζοντας το αντίστοιχο εικονί-

διο στην οθόνη. Εάν εμφανιστεί το χρώμα που επιλέξατε στην στοίβα τότε διπλασιάζεται το 

ποσό που ρισκάρατε. Εάν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε το ποσό που ρι-

σκάρατε χάνεται και η λειτουργία Ρίσκο τελειώνει. Η πιθανότητα κέρδους είναι 50%. 

Πιέστε το κουμπί «Είσπραξη Κέρδους» αν επιθυμείτε να σταματήσετε και να μεταφέρετε το 

ποσό στο διαθέσιμο υπόλοιπό σας. Το όριο πονταρίσματος στο Ρίσκο είναι 2.500,00€ και το 

κέρδος δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 5.000,00€. Ο παίκτης μπορεί να συνεχίσει να παίζει γύ-

ρους «Ρίσκο» μέχρι να χάσει ή να φθάσει το υπάρχον ανώτατο όριο κέρδους. Τότε συνεχίζε-

ται το κανονικό παιχνίδι. Η λειτουργία του «Ρίσκο» δεν είναι διαθέσιμη κατά το αυτόματο 

παιχνίδι.  
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 1.47.1 APOLLO GOD OF THE SUN / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(Version 0.0.0.7 / HGC-010289-TM) 

Το “Apollo God of The sun” είναι ένα παιχνίδι με 5 κυλίνδρους και 100 γραμμές πληρωμής. 

Όλες οι πληρωμές αποδίδονται για όμοιους συνδυασμούς , ξεκινώντας από αριστερά προς 

τα δεξιά εκτός από το σύμβολο Scatter. Όλοι οι κερδοφόροι συνδυασμοί αποδίδουν σε δια-

δοχικούς κυλίνδρους, ξεκινώντας από τον πρώτο κύλινδρο αριστερά. Μόνο το υψηλότερο 

κέρδος αποδίδεται ανά επιλεγμένη γραμμή.  
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 1.47.2 APOLLO GOD OF THE SUN / ΚΑΝΟΝΕΣ 

 
Το σύμβολο              είναι Μπαλαντέρ και υποκαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από 

Ένας πλήρης τροχός από σύμβολα Μπαλαντέρ στο πρώτο σετ τροχών (αριστερά) μετατρέπει 

ολοκληρο τον αντίστοιχο τροχό στο δεύτερο σετ τροχών (δεξιά) σε σύμβολα Μπαλαντέρ.  
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 1.47.3 APOLLO GOD OF THE SUN / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

Στον πίνακα πληρωμών παρακάτω εμφανίζονται οι αποδόσεις των συμβόλων ανά γραμμή 

πληρωμής, με βάση το μέγιστο συνολικό στοίχημα.  

Το παιχνίδι παίζεται σε 100 γραμμές.   

Το ελάχιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 0,10€  

Το μέγιστο στοίχημα ανά παιχνίδι είναι 2,00€  

Οι αποδόσεις των συμβόλων αλλάζουν με βάση το ποντάρισμα και είναι διαθέσιμες στις οθό-

νες του παιγνιομηχανήματος. 

Το κέρδος δεν μπορεί να υπερβεί τα 10.000€ ανά αγορασμένο παιχνίδι. Αν φτάσετε το όριο, το 

αγορασμένο παιχνίδι τελειώνει αμέσως. 
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 1.47.4 APOLLO GOD OF THE SUN / ΜΠΟΝΟΥΣ 

3 ή περισσότερα διάσπαρτα σύμβολα Bonus σε οποιοδήποτε τροχό απονέμουν Δωρεάν παι-

χνίδια. Τα σύμβολα Bonus εμφανίζονται μόνο στους τροχούς  1, 3 και 5 και στα δύο σετ τρο-

χών. Κατά τη διάρκεια των Δωρεάν παιχνιδιών, οποιοδήποτε σύμβολο Μπαλαντέρ στο πρώτο 

σετ τροχών (αριστερά) μετατρέπει σε Μπαλαντέρ όλα τα σύμβολα στον ίδιο τροχό καθώς και 

τον αντίστοιχο τροχό στο δεύτερο σετ τροχών (Δεξιά). 
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  1.47.5 APOLLO GOD OF THE SUN / ΣΥΜΒΟΛΑ 
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 1.47.6 APOLLO GOD OF THE SUN / ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Αφού κερδίσετε ένα παιχνίδι μπορεί να έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε το κέρδος σας με τη 

λειτουργία Ρίσκο. Πιέστε το κουμπί «Ρίσκο» για να ξεκινήσετε. Εμφανίζεται μια τράπουλα 

με ίσο αριθμό κόκκινων και μαύρων χαρτιών. Επιλέξτε κόκκινο ή μαύρο πιέζοντας το αντί-

στοιχο εικονίδιο στην οθόνη. Εάν εμφανιστεί το χρώμα που επιλέξατε στην τράπουλα τότε 

διπλασιάζεται το ποσό που ρισκάρατε. Εάν όμως η κάρτα δεν έχει το χρώμα που επιλέχθηκε 

το ποσό που ρισκάρατε χάνεται  και η λειτουργία Ρίσκο τελειώνει. Πιέστε το κουμπί 

«Εξαργύρωση» αν επιθυμείτε να σταματήσετε και να μεταφέρετε το ποσό στο διαθέσιμο 

υπόλοιπό σας. Η διαθέσιμη επιλογή Ρίσκου είναι μέχρι 3 φορές . Η πιθανότητα κέρδους εί-

ναι 50%. Το όριο πονταρίσματος στο διπλασιασμό είναι 2.500,00€. Το ανώτατο κέρδος στο 

διπλασιασμό είναι 5.000,00€. Η λειτουργία Ρίσκο έχει ένα μέγιστο κέρδος ύψους 5.000,00€. 
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