
Σχετικά με το Παιχνίδι 

Το Armadillo Goes West είναι ένα παιχνίδι με 4 σειρές, 5 στήλες, και 25 σταθερές γραμμές, το οποίο 

πληρώνει αριστερά προς δεξιά και περιλαμβάνει διάφορες τυχαίες λειτουργίες, ένα Free Spin 

Bonus, ένα Trail Bonus, και ένα top prizepot. 

Η πραγματική πληρωμή ισούται με το άθροισμα των δυναμικών τιμών του πίνακα πληρωμών 

που αντιστοιχούν σε κάθε κερδοφόρα γραμμή. Τα ταυτόχρονα ή συμπτωματικά κέρδη (wins), 

προστίθενται. 

Όλα τα κέρδη εμφανίζονται μόνο σε γραμμές, εκτός από το Bonus Scatter και το Free Spin 

Scatter, τα οποία απονέμουν μπόνους για την προσγείωση 3 ή περισσότερων ίδιων scatter 

οπουδήποτε.  

Wild 

Το Wild υποκαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από [Bonus Scatter] και [Free Spin Scatter] 

Κάθε γραμμή πληρώνει τον μακρύτερο κερδοφόρο συνδυασμό ανά γραμμή 

Τυχαίες Λειτουργίες 

Στην αρχή κάθε spin, υπάρχει η πιθανότητα να ενεργοποιηθούν οι ακόλουθες λειτουργίες πριν οι 

στήλες σταματήσουν να περιστρέφονται 

• Τυχαία Wilds –Τυχαίες θέσεις στις στήλες αντικαθίστανται με Wild σύμβολα.  Από 1 έως 4 

Wilds μπορούν να απονεμηθούν από κάθε ενεργοποίηση. 

• Wild Στήλη – Κάθε θέση σε Τυχαία επιλεγμένες Στήλες αντικαθίσταται με Wild σύμβολα.  

Από 1 έως 3 Wild Στήλες μπορούν να απονεμηθούν από κάθε ενεργοποίηση. 

• Κολοσσιαίες Στήλες – Τυχαία επιλεγμένες διπλανές στήλες θα συγχωνευθούν σε μια 

μεγαλύτερη στήλη.  Οι συγχωνευμένες στήλες περιστρέφουν μεγαλύτερα εικονίδια στις 

στήλες.  Κάθε θέση που κατέχει το μεγαλύτερο εικονίδιο μετράει ως μεμονωμένο 1x1 

σύμβολο στις στήλες για τον καθορισμό κερδών (wins) στις γραμμές μετά το σταμάτημα 

των στηλών.  Οι Συγχωνευμένες Στήλες μπορούν να δημιουργήσουν σύμβολα μεγέθους 

2x2, 3x3, ή 4x4 κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 

• Τυχαίος Πολλαπλασιαστής – Ένας Τυχαίος Πολλαπλασιαστής 2x, 3x, 4x, ή 5x εμφανίζεται 

στην αρχή της περιστροφής (spin) και εφαρμόζεται σε όλα τα κέρδη γραμμών (line wins). 

Επιπρόσθετα, μετά από κάθε περιστροφή στήλης μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν οι 

ακόλουθες λειτουργίες. 

• Αναβάθμιση Συμβόλου – Όλες οι περιστάσεις χαμηλότερου συμβόλου που επιλέχθηκε 

τυχαία και είναι ορατά στις στήλες αναβαθμίζονται σε ένα τυχαία επιλεγμένο υψηλότερο 

σύμβολο.  Ο αριθμός των αναβαθμισμένων συμβόλων ισούται με τον αριθμό των 

περιστάσεων του επιλεγμένου χαμηλότερου συμβόλου που βρίσκονται στις στήλες.  Για 

παράδειγμα, εάν το χαμηλότερο επιλεγμένο σύμβολο είναι το Μπαστούνι, και υπάρχουν 4 

Μπαστούνια στην οθόνη, τότε 4 σύμβολα θα αναβαθμιστούν. 

• Επανάληψη Win – Ένα κερδοφόρο spin επαναλαμβάνεται δωρεάν από 2 έως 5 φορές. 

• Άμεσο Win – Απονέμει ένα τυχαίο credit ποσόν από 1x έως 100x. 

Οι τυχαίες λειτουργίες δε θα εφαρμοστούν σε κανένα από τα Free Spin, Wild, ή Bonus σύμβολα.  

Τυχαία Wild σύμβολα δε θα επικαλύψουν το Bonus ή το Scatter σύμβολο που θα βρίσκεται στο 

πάνελ παιχνιδιού. 



Τυχαία Wild σύμβολα δε μπορούν να τοποθετηθούν πάνω σε Wild, Scatter, ή Bonus σύμβολα. 

Wild Στήλη και Κολοσσιαίες Στήλες δε μπορούν να απονεμηθούν κατά τη διάρκεια ενός spin 

που ενεργοποιεί το Trail Bonus ούτε και κατά τη διάρκεια ενός spin που ενεργοποιεί το Free 

Spins Bonus. 

Είναι αδύνατο να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα στο ίδιο spin Free Spins και το Trail Bonus. 

Trail Bonus 

3 ή περισσότερα [Bonus Scatter] ενεργοποιούν το Trail Bonus.  Η προσγείωση Bonus Scatters δε 

δίνει πληρωμή στο βασικό παιχνίδι (base game). 

Κατά τη διάρκεια Trail Bonus το Armadillo μας ξεκινάει από την αρχή του πίνακα παιχνιδιού με ένα 

μονοπάτι από διαστήματα, το καθένα με μια ανταμοιβή, λειτουργία, ή φιδάκι.  Το πιστόλι γεμίζει 

με τυχαίο αριθμό σφαιρών από 1 έως 6, το οποίο αντιστοιχεί στον αριθμό των διαστημάτων που θα 

κινηθεί δεξιόστροφα το Armadillo, με την προσγείωση στα διαστήματα του μονοπατιού να γίνεται 

ξανά και ξανά, όπως στο επιτραπέζιο παιχνίδι.  Μετά από κάθε τυχαία κίνηση από 1 έως 6, δίνεται 

στον παίκτη το αντικείμενο του διαστήματος προσγείωσης.  Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται έως 

ότου ο παίκτης προσγειωθεί σε ένα φιδάκι με 0 εναπομείνασες καρδιές.   Εναλλακτικά, εάν ο 

παίκτης τα καταφέρει έως το τέλος του μονοπατιού, υπάρχει ένα prizepot έπαθλο 2000x το οποίο 

θα απονεμηθεί με ταυτόχρονη λήξη του bonus.  Το Armadillo ξεκινάει με 0 καρδιές.  Τα ακόλουθα 

αντικείμενα περιλαμβάνονται στα διαστήματα του παιχνιδιού: 

• [Coins] – Απονέμει τα credit ποσά που εμφανίζονται στο διάστημα.  Το credit ποσό 

κυμαίνεται από 1x – 200x το οποίο μπορεί να διπλασιαστεί σε 2x-400x μετά από 

προσγείωση σε [Double]  

• [Double] - Διπλασιάζει όλα τα credit ποσά στον πίνακα, συμπ. του prizepot 

• [Forward x Spaces] – Ο παίκτης θα μετακινηθεί μπροστά ένα συγκεκριμένο αριθμό 

διαστημάτων, ο οποίος αριθμός επιλέγεται τυχαία από 1 έως 6. Το τυχαίο νέο διάστημα 

προσγείωσης απονέμεται, συμπεριλαμβανομένου του συμβόλου φιδάκι, το οποίο και 

μπορεί να τερματίσει το Bonus. 

• [Back x Spaces] – Ο παίκτης θα μετακινηθεί πίσω ένα συγκεκριμένο αριθμό διαστημάτων, ο 

οποίος αριθμός επιλέγεται τυχαία από 1 έως 6. Το τυχαίο νέο διάστημα προσγείωσης 

απονέμεται, συμπεριλαμβανομένου του συμβόλου φιδάκι, το οποίο και μπορεί να 

τερματίσει το Bonus. 

• [Spin Upgrade] – Ο αριθμός των διαστημάτων που θα μετακινείται το Armadillo για το 

υπόλοιπο του Trail Bonus είναι 2 φορές ο αριθμός των σφαιρών που ρίχνονται σε κάθε 

γύρο. 

• [Heart] – Απονέμεται στον παίκτη μια πρόσθετη καρδιά.  Ο παίκτης ξεκινάει το Bonus με 0 

καρδιές και, εάν το Armadillo προσγειωθεί σε φιδάκι, χρησιμοποιείται μία καρδιά και το 

Armadillo συνεχίζει το Bonus.  Εάν το Armadillo προσγειωθεί σε φιδάκι χωρίς 

εναπομείνασες καρδιές, το Bonus τελειώνει. 

• [Sonic Roll] – Η επόμενη ρίψη σφαίρας μετά την προσγείωση σε αυτό το αντικείμενο 

συλλέγει όλα τα έπαθλα.  Για παράδειγμα, εάν γίνει ρίψη 5 σφαιρών, όλα τα 5 έπαθλα 

συλλέγονται, όχι μόνο αυτό που βρίσκεται σε απόσταση 5 διαστήματα.  Δεν υπάρχει φιδάκι 

μπροστά από Sonic Ρίψη, επομένως η Sonic Ρίψη ε θα καταλήξει ποτέ σε φιδάκι που θα 

τελειώσει το Bonus. 



• [Award all credits] - Απονέμει όλα τα [Sheriff Coins] που βρίσκονται εντός 1, 2, ή 3 θέσεων 

απ' αυτό το αντικείμενο.  Το μέγεθος του τυχαίου εύρους από 1 έως 3 όταν γίνεται η 

προσγείωση στο αντικείμενο καθορίζεται τυχαία από ένα σταθμισμένο πίνακα. 

• [Trail Prizepot] – Έπαθλο Ολοκλήρωσης Μονοπατιού 2000x ποντάρισμα εάν τα καταφέρεις 

έως το τέλος του μονοπατιού.  Το ποσόν κέρδους μπορεί επίσης να διπλασιαστεί έως 4000x 

από το αντικείμενο [double]. 

• [Snake] – Η προσγείωση σε ένα φιδάκι θα τελειώσει το Bonus, εκτός και αν το Armadillo 

διαθέτει μια καρδιά. Σ' αυτήν την περίπτωση αφαιρείται η καρδιά και το Trail Bonus 

συνεχίζεται. 

Το Trail Bonus πληρώνεται βάσει του ποσού bet (πονταρίσματος) πριν την είσοδο σε Free Spins 

Λειτουργία. 

Το Trail Bonus δε μπορεί να επανεργοποιηθεί.  

Combo Λειτουργία Free Spins 

3 ή περισσότερα [Free Spin Scatter] Σύμβολα ενεργοποιούν την Combo Λειτουργία Free Spins. 

Παίζονται 3 Δωρεάν Παιχνίδια.  Κατά τη διάρκεια κάθε Δωρεάν Παιχνιδιού, η τυχαία λειτουργία 

είναι εγγυημένη σε κάθε spin (περιστροφή).  Οι πολλαπλές λειτουργίες έχουν υψηλή πιθανότητα να 

ενεργοποιηθούν στο ίδιο spin.  

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

Η προσγείωση Free Spin Scatters δεν απονείμει πληρωμές, αυτά ενεργοποιούν μόνο το Free 

Spins Bonus.Δεν είναι δυνατή η επανεργοποίηση των Free Spins. 

Χρυσό Bet 

Πάτησε το [Golden Bet] για να αυξήσει τις πιθανότητες να ενεργοποιήσεις τυχαίες λειτουργίες στο 

βασικό παιχνίδι με αντάλλαγμα ένα έξτρα αντι-bet που ισούται με το 60% του ποσού που έχει ήδη 

πονταριστεί.   

Αγορά Bonus 

Πάτησε το κουμπί [Buy Bonus] για είσοδο στην οθόνη επιβεβαίωσης αγοράς bonus.  Επίλεξε το 

ύψος του bonus και πάτησε το κουμπί [Buy] για να επιβεβαιώσεις ποντάρισμα 42x bet και να 

εισέλθεις αυτόματα στο Trail Bonus.  Το RTP για την Αγορά Bonus είναι 94.47%  Η Λειτουργία 

Αγοράς μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις αγορές. 

RTP 

Το κανονικό παιχνίδι έχει θεωρητικό RTP 94.47% χωρίς τη χρήση του Χρυσού Bet. Με τη χρήση του 

Χρυσού Bet το παιχνίδι αποκτάει θεωρητικό RTP 94.49% 

 


