
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

- Το Roger Fly είναι βίντεο φρουτάκια (video slot) με 5 στήλες και 3 σειρές, το οποίο περιλαμβάνει
Respins και πολλαπλασιαστές.
- Το παιχνίδι παίζεται με 10 bet γραμμές (σταθερά) και διαφορετικές coin αξίες.
- Η coin αξία ορίζεται με τα βελάκια δίπλα στο πεδίο COIN ΑΞΙΑ.
- Το Υπόλοιπο εμφανίζει το διαθέσιμο ποσόν σε cash ή coins που μπορεί να πονταριστεί (bet).
- Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με cash ή coins. Για να αλλάξεις μεταξύ cash και coins, πήγαινε 
στις Ρυθμίσεις Παιχνιδιού.
- Οι νικηφόροι συνδυασμοί και οι πληρωμές γίνονται βάσει του Πίνακα Πληρωμών.
- Ένα bet line win (κέρδος γραμμής πονταρίσματος) ισούται με την αξία που εμφανίζεται στον 
Πίνακα Πληρωμών πολλαπλασιασμένη με τους τυχόν εφαρμοστέους πολλαπλασιαστές.
- Οι αξίες πληρωμών συμβόλων (symbol payout values) που αναγράφονται στον Πίνακα 
Πληρωμών παρουσιάζονται σε coins (νομίσματα) και είναι στατικές. Οι αξίες πληρωμής cash 
(μετρητών) ισούνται με τον coin αριθμό, όπως αυτός αναγράφεται στον Πίνακα Πληρωμών, 
πολλαπλασιασμένο με την επιλεγμένη coin αξία.
- Σε μια δεδομένη γραμμή πληρωμών (payline), μόνο ο υψηλότερος νικηφόρος συνδυασμός 
πληρώνει ενώ συσσωρεύονται τα κέρδη από διαφορετικά paylines.
- Τα κέρδη γραμμής πονταρίσματος (bet line wins) πληρώνουν εάν βρεθούν σε ακολουθία από 
αριστερά προς τα δεξιά σε διαδοχικές στήλες ξεκινώντας από οποιαδήποτε στήλη.
- Όλα τα wins πληρώνουν μόνο σε bet γραμμές.
- Respins (Επαναλήψεις Περιστροφής) wins προστίθενται στα αρχικά wins γραμμής πονταρίσματος
(bet).
- Respins (Επαναλήψεις Περιστροφής) παίζονται με την ίδια bet αξία που είχε ο γύρος 
ενεργοποίησής τους.
- Όλα τα wins στα animations του παιχνιδιού παρουσιάζονται σε coins.

WRESPINS ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ
- Οποιοδήποτε win παιχνιδιού βάσης ή respin δίνει free respin.
- Το παιχνίδι βάσης δεν έχει πολλαπλασιαστή.
- Κάθε διαδοχικό respin αυξάνει την αξία του πολλαπλασιαστή. Ο πολλαπλασιαστής εφαρμόζεται 
μόνο σε μεμονωμένο respin win.
- Τα respin wins πολλαπλασιάζονται επί τον τρέχοντα πολλαπλασιαστή παιχνιδιού
- Η εφαρμόσιμη αξία πολλαπλασιαστή εμφανίζεται με λαμπερά γράμματα πάνω από τις στήλες.
- Οι αξίες πολλαπλασιαστή σε αύξουσα σειρά: X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64.
- Ο μέγιστος αριθμός Respins είναι 20.
- Ο μέγιστος πολλαπλασιαστής είναι X64.
- Μόλις φτάσει ο μέγιστος πολλαπλασιαστής, τα διαδοχικά respin wins πολλαπλασιάζονται x64.

AUTOPLAY
- Το αναδυόμενο μενού Autoplay παρέχει τη δυνατότητα στον παίκτη να επιλέξει αριθμό spins για 
Autoplay.
- Για να γίνει αυτό, ο παίκτης θα πρέπει πρώτα να θέσει μια αξία μείωσης cash (το όριο απώλειας - 
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0) και μετά να κάνει κλικ σε μία από τις διαθέσιμες επιλογές 
αριθμού spins ώστε να ξεκινήσει το Autoplay.
- Κατόπιν το μενού κρύβεται και ο παίκτης επιστρέφει στην οθόνη κύριου παιχνιδιού, με το 
Autoplay ενεργοποιημένο.
- Ο παίκτης μπορεί επίσης να επιλέξει να ορίσει προαιρετικές προϋποθέσεις για την αυτόματη 
διακοπή του Autoplay. Σε αυτές περιλαμβάνονται:
   - Διακοπή Autoplay σε οποιαδήποτε ένα win.
   - Διακοπή Autoplay εάν το διαθέσιμο υπόλοιπο αυξηθεί με ύψος ποσού που είχε ορίσει ο 
παίκτης.



   - Διακοπή Autoplay σε ένα win με αξία που είχε ορίσει ο παίκτης.
- Κάθε κλικ στο κουμπί μενού Autoplay κάνει εκκαθάριση όλες τις προηγουμένως επιλεγμένες 
αξίες και ανοίγει το Autoplay μενού με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Εάν αποσυνδεθείς όταν παίζεις, όλες οι Autoplay ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις προεπιλεγμένες 
όταν φορτώσεις ξανά το παιχνίδι.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Οι παρακάτω διεργασίες μπορεί να υπόκεινται στους Όρους και Προϋποθέσεις του gaming 
ιστότοπου:
   - Η διεργασία διαχείρισης μη ολοκληρωμένων γύρων παιχνιδιών.
   - Ο χρόνος μετά τον οποίο οι μη ενεργές συνεδρίες παιχνιδιού τερματίζονται αυτόματα.
- Στην περίπτωση δυσλειτουργίας του υλισμικού/λογισμικού του παιχνιδιού, όλα τα bets και οι 
πληρωμές του παιχνιδιού που επηρεάζονται ακυρώνονται και όλα τα επηρεασμένα bets 
επιστρέφονται.
- Η δυσλειτουργία ακυρώνει όλες τις πληρωμές και τα παιξίματα.
- Η θεωρητική επιστροφή στον παίκτη (RTP) γι' αυτό το παιχνίδι είναι 96,39%.

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ

Κάνε κλικ για να ξεκινήσει ένας γύρος παιχνιδιού με το τρέχον bet 
και την τρέχουσα coin αξία.

Κάνε κλικ στα βελάκια πάνω ή κάτω για να αλλάξεις τη coin αξία.

Κάνε κλικ για να διακόψεις τον γύρο παιχνιδιού.

Κάνε κλικ για να ενεργοποιήσεις το Γρήγορο Spin (υπόκειται στους 
Όρους και Προϋποθέσεις του gaming ιστότοπου).

Κάνε κλικ για να απενεργοποιήσεις το Γρήγορο Spin (υπόκειται 
στους Όρους και Προϋποθέσεις του gaming ιστότοπου).

Κάνε κλικ για να επιλέξεις τον αριθμό των Autoplay γύρων και τις 
σύνθετες Autoplay ρυθμίσεις.



Όταν επιλεχθούν οι Autoplay γύροι, ο εναπομείναντας αριθμός των 
γύρων θα εμφανίζεται στο Autoplay κουμπί. Κάνε κλικ στο Autoplay 
κουμπί για να σταματήσεις το Autoplay.

Κάνε κλικ για σίγαση του ήχου του παιχνιδιού ή χρησιμοποίησε τον 
ολισθητή για να ρυθμίσεις την ένταση του ήχου.

Κάνε κλικ για πρόσβαση στο Μενού Παιχνιδιού όπου θα βρεις 
ρυθμίσεις παιχνιδιού, πίνακα πληρωμών παιχνιδιού, και κανόνες 
παιχνιδιού.


