
Σχετικά με το Παιχνίδι 

Το 15 Armadillos είναι ένα παιχνίδι με 5 στήλες, 3 σειρές και 243 τρόπους. Πληρώνει από αριστερά 
προς δεξιά και περιλαμβάνει Wild Respins, επιλογή συσσώρευσης, Free Spins με λειτουργία δωρεάν 

επιλογής bonus booster πριν από free spins, και λειτουργία Armadillo Link. 

Wild Respins 

Η προσγείωση 1 ή περισσοτέρων Wilds (Μπαλαντέρ) θα δημιουργήσει ένα respin (επανάληψη 
περιστροφής) μετά την πληρωμή όλων των κερδών για το spin (περιστροφή).  Εάν ένα ή 
περισσότερα έξτρα Wilds προσγειωθούν στις στήλες κατά τη διάρκεια ενός respin (επανάληψη 

περιστροφής), θα απονεμηθεί άλλο ένα respin. 

Εάν 3 ή περισσότερα Wilds βρίσκονται στις στήλες μετά την ολοκλήρωση όλων των respins, θα 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία Armadillo Link. 

Τα WILD σύμβολα εμφανίζονται στις στήλες 2,3, και 4 αντίστοιχα. 

Τα Free Spins (Δωρεάν Περιστροφές) δε μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας Wild Respins. 

Armadillo Link 

Όλα τα Wilds που κλειδώνουν στην οθόνη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Wild Respins, 
μετατρέπονται σε Armadillo Credit σύμβολα και απονέμουν τυχαία credits αναλόγως.  Τα άλλα 
σύμβολα εξαφανίζονται και αυτές οι εναπομείνασες θέσεις στις στήλες θα περιστραφούν 

ανεξάρτητα για 3 link spins σε μια προσπάθεια να προσγειωθούν περισσότερα Armadillo Credit 
σύμβολα.    Εάν τουλάχιστον 1 Armadillo Credit σύμβολο προσγειωθεί σε ένα respin, θα γίνει 
επαναφορά του αριθμού των link spins σε 3. Υπάρχουν 4 διαφορετικά Armadillo Credit σύμβολα 
που μπορούν να προσγειωθούν κατά τη διάρκεια link spins: 

Κανονικό Armadillo Credit σύμβολο – Απονείμει 1x – 100x του bet (πονταρίσματος) 

Αθροιστικό Armadillo Credit σύμβολο – Απονείμει το άθροισμα από όλα τα [Armadillo] στην οθόνη.  
Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν 3 Armadillo νομίσματα στην οθόνη [1x bet, 1x bet, 1x bet] και 
προσγειωθεί ένα 1x bet Αθροιστικό Armadillo Credit σύμβολο, το Αθροιστικό Armadillo Credit 

σύμβολο θα πάρει το άθροισμα απ' όλα τα άλλα νομίσματα (3x bet σύνολο) συν τη δική του αξία 
(1x) και θα το προσθέσει στη δική του εναρκτήρια αξία (1x) δημιουργώντας μια συνολική αξία 
κέρδους 5x bet για αυτό το Αθροιστικό Armadillo Credit σύμβολο. 

Armadillo Credit σύμβολο Εξάπλωσης (Spread) – Δημιουργεί 1-3 πρόσθετα Κανονικά Armadillo 
Credit σύμβολα σε ελεύθερες θέσεις.  Για παράδειγμα, εάν προσγειωθούν 3 Armadillo νομίσματα 
στην οθόνη [1x bet, 1x bet, 1x bet] και ένα Armadillo Credit Νόμισμα σύμβολο Εξάπλωσης με 1x bet, 
3 (τυχαία επιλεγμένος αριθμός 1-3) νέα Κανονικά Armadillo Credit σύμβολα θα προσγειωθούν σε 
τυχαίες θέσεις (εκτός από τις θέσεις που είναι πιασμένες από τα 4 νομίσματα στην οθόνη) με 
τυχαίες τιμές 1x bet, 5x bet, και 10x bet (απονείμει τυχαία από 1x bet έως 50x bet έκαστο). 

Επεκτεινόμενο Armadillo Credit σύμβολο – Νόμισμα που απονέμεται σε όλες τις θέσεις στην ίδια 
στήλη. Αυτές οι θέσεις γεμίζουν με νομίσματα εάν δεν έχουν γεμίσει ήδη, απονέμοντας το επόμενο 
υψηλότερο Jackpot. 

Η ολοκληρωτική συμπλήρωση 1, 2, 3, 4 ή και των 5 στηλών θα απονείμει Μίνι, Μικρό, Κύριο, Μέγα 
ή Grand Jackpot αντίστοιχα.  Μόνο το υψηλότερο Jackpot απονέμεται στο τέλος του link 
επιπρόσθετα με όλα τα άλλα κέρδη νομισμάτων. 



Το Armadillo Credit Σύμβολο Εξάπλωσης (Spread) και το Επεκτεινόμενο Armadillo Credit Σύμβολο 
αποκλείονται αμοιβαία κατά τη διάρκεια κάθε Armadillo Link. 

Επιλογή Ενίσχυσης Συσσώρευσης 

Το καθένα από τα 5 ζώα έχει έναν αντίστοιχο μετρητή συσσώρευσης bonus, ο οποίος αυξάνει με τα 
κέρδη (wins).  Αρχικά, ο αριθμός των επιλογών για κάθε bet επίπεδο ξεκινάει στο 3. 

Η λειτουργία επιλογής ενίσχυσης συσσώρευσης του ζώου είναι συγκεκριμένη για κάθε bet επίπεδο 
και η αλλαγή του bet (πονταρίσματος) θα επαναφέρει τα προηγουμένως αποθηκευμένα σύμβολα 
στον μετρητή συσσώρευσης bonus. 

Παίζοντας στο παιχνίδι βάσης (base game), κάθε κέρδος (win) που σημειώνεται σε κάποιο από τα 
ζώα θα γεμίζει τον αντίστοιχο μετρητή.  Κάθε φορά που ένας μετρητής ζώου γεμίζει πλήρως, οι 
επιλογές (picks) που εμφανίζονται για το ζώο αυξάνονται κατά 1 και ο μετρητής επαναφέρεται προς 
αύξηση για μια επιπρόσθετη επιλογή.     Όταν τα free spins (δωρεάν περιστροφές) ξεκινούν, 
απονέμεται στον παίκτη ο αριθμός των επιλογών (picks) που είχαν συσσωρευτεί για το ζώο που είχε 

επιλεχθεί πριν την έναρξη των free spins.    Μετά από τα free spins, ο αριθμός των επιλογών 
επαναφέρεται σε 3 γι' αυτό το ζώο. 

Οι μετρητές επιλογών (pick meters) φτάνουν σε μέγιστο 10 επιλογών. 

 

 

 

 

 

Επιλογές πριν από Free Spins 

Πριν να παιχτούν τα free spins, γίνονται όλες οι επιλογές για να απονεμηθούν από τα ακόλουθα 
έπαθλα ενίσχυσης bonus: 

• Σύμβολο Ενίσχυσης Πληρωμής – Το επιλεγμένο ποσόν πληρωμής ζώου αυξάνεται 

• Έξτρα Κλειδωμένα Ζώα – Το επιλεγμένο ζώο κλειδώνει σε έξτρα 1-3 τυχαίες θέσεις 

• Κλειδωμένη Στήλη Ζώου – Το επιλεγμένο σύμβολο κλειδώνει και τις 3 θέσεις μιας στήλης 

• Αυξημένη Πιθανότητα Κλειδώματος – Το επιλεγμένο σύμβολο έχει αυξημένη πιθανότητα να 
κλειδώσει στις στήλες 

• 100% Πιθανότητα Κλειδώματος – Το επιλεγμένο σύμβολο θα κλειδώνει πάντα όταν 
προσγειώνεται στις στήλες 

• Έξτρα Free Spins – Απονέμονται 1-3 έξτρα free spins (δωρεάν περιστροφές) 

• +1x Πολλαπλασιαστής – Ο συνολικός πολλαπλασιαστής για τα free spins αυξάνεται κατά 1, 
έως τρεις επιλογές πολλαπλασιαστή μπορούν να συλλεχθούν για μέγιστο συνολικό 
πολλαπλασιαστή 4x 

• Έξτρα Credits – Απονέμονται Credits 

 

Free Spins Bonus 



Η προσγείωση 3 ή περισσοτέρων Free Spin Scatter Συμβόλων ενεργοποιεί το Free Spins Bonus.  Τα 
Free Spin Scatter σύμβολα εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού βάσης (base game).    
Επίλεξε μια από τις συλλογές ανάμεσα σε Αετό, Πάνθηρα, Αλιγάτορα, Φίδι, ή Βίδρα για να 
ξεκινήσεις τα Free Spins με αρχικά 4, 5, 6, 7, ή 8 spins (περιστροφές) αντίστοιχα.    Ο αρχικός 
αριθμός των free spins αυξάνεται από οποιαδήποτε Έξτρα Free Spins απονεμηθούν κατά τη 
διάρκεια bonus επιλογής πριν από Free Spins. 

Κατά τη διάρκεια free spins, κάθε φορά που το επιλεγμένο ζώο προσγειώνεται στις στήλες, υπάρχει 
η πιθανότητα να παραμείνει κολλημένο το ζώο για τα εναπομείναντα free spins.  Αυτή η επιλογή 
είναι υψηλότερη εάν έχει επιλεχθεί αυξημένη επιλογή κλειδώματος ή εγγυημένο κλείδωμα 
συμβόλου στο bonus επιλογής για τη διάρκεια του free spins bonus. 

Επιπρόσθετα, η ενίσχυση πληρωμής, κι άλλες ενισχύσεις, όπως έξτρα κλειδωμένα σύμβολα, 
κλειδωμένη στήλη, αυξημένη πιθανότητα κλειδώματος, και εγγυημένο κλείδωμα συμβόλου, 
εφαρμόζονται για τη διάρκεια του free spins bonus. 

Τα Free Spins και τα Wild Respins ποτέ δεν ενεργοποιούνται μαζί στο ίδιο spin. 

Πίνακας Πληρωμών 

 Όμοια (x bet) 

 2 3 4 5 

[Eagle] 1 2.5 5 10 

[Panther] 0 2 3 5 

[Crocadile] 0 1.5 2.5 4 

[Snake] 0 1.25 2 3.5 

[Otter] 0 1 1.5 3 

A 0 0.5 1 2 

K 0 0.4 0.9 1.8 

Q 0 0.4 0.8 1.6 

J 0 0.3 0.7 1.4 

10 0 0.3 0.6 1.2 

[Free Spins] 0  2 10 50 

 

 

 Όμοια (x bet) 

 2 3 4 5 

[Boost Eagle] 2 5 10 30 

[Boost Panther] 0 4 6 15 

[Boost Crocadile] 0 3 5 12 

[Boost Snake] 0 2.5 4 10.5 

[Boost Otter] 0 2 3 9 

 

Το [Wild] αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από [Free Spins Bonus] 

Το παιχνίδι εμφανίζει 243 τρόπους κέρδους (win ways) 



 

 

Πανομοιότυπα σύμβολα από αριστερά προς τα δεξιά δημιουργούν έναν τρόπο κέρδους, 
ανεξάρτητα εάν τα σύμβολα ευθυγραμμίζονται στις γραμμές. 

Εάν σε μια στήλη λείπει ένα σύμβολο από αριστερά προς τα δεξιά, τα υπόλοιπα πανομοιότυπα 
σύμβολα δεν υπολογίζονται ως μέρος των πιθανών κερδών για το συγκεκριμένο σύμβολο. 

Τα ταυτόχρονα ή συμπτωματικά κέρδη (wins) με διαφορετικούς τρόπους, προστίθενται. 

Μόνο ο Μακρύτερος ταιριαστός συνδυασμός ανά κέρδος (win), πληρώνεται. 

Τα Scatter wins πολλαπλασιάζονται επί το συνολικό bet. 

Τα Free Spins πληρώνονται αναλόγως του ποσού bet πριν την είσοδο σε Free Spins Λειτουργία. 

Το παιχνίδι παίζεται με 20 credits. Η πραγματική πληρωμή ισούται με το άθροισμα των δυναμικών 
τιμών του πίνακα πληρωμών που αντιστοιχούν σε κάθε κερδισμένο τρόπο κέρδους. 

Το Free Spin σύμβολο λειτουργεί ως scatter (διασπορά). 

Τα Scatter Wins προστίθενται στους τρόπους κέρδους (way wins). 

Τα Scatters πληρώνουν οπουδήποτε. 

Δεν είναι δυνατή η επανεργοποίηση των free spins. 

 

RTP Παιχνιδιού 

Η θεωρητική επιστροφή στον παίκτη (RTP) του παιχνιδιού είναι 94.7 (Ενημέρωση με νέο RTP όταν 
είναι έτοιμη η μαθηματική διόρθωση)% 

 


