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LINES 

 

Κανόνες Παιχνιδιού 
• Ένας νικηφόρος συνδυασμός πληρώνει από αριστερά προς δεξιά. 

• Οι νικηφόροι συνδυασμοί και οι πληρωμές είναι βάσει του πίνακα πληρωμών. 

• Τα Scatter wins (κέρδη διασποράς) πολλαπλασιάζονται επί το σύνολο των credits του bet. 

• Πληρώνονται ταυτόχρονα wins (κέρδη) σε πολλαπλούς συνδυασμούς. 

 

FREE GAMES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

• Κατά τη διάρκεια των free games (δωρεάν παιχνιδιών), to μετατρέπεται σε . 

• Το υποκαθιστά όλα τα σύμβολα, συμπεριλαμβανομένου το  

•  Το σύμβολο μπορεί να εμπεριέχει: 

o € 3.00 

o € 6.00 

o € 9.00 

o € 12.00 

o € 15.00 

• 2 ή περισσότερα  ή  ενεργοποιούν τη λειτουργία Respin (επανάληψη 

περιστροφής). 

 

 



RESPIN ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
• Κατά τη διάρκεια Respin (επανάληψη περιστροφής), απονέμονται τα εξής: 

o 3  απονέμουν 8 free games 

o 4  απονέμουν 15 free games 

o 5  απονέμουν 30 free games 

 

Πύλη Δράκου 

• Όλα τα σύμβολα αντικαθίστανται από,   και  Φεγγάρι.. 

• Φεγγάρι μπορεί να περιέχει: 

o € 3.00 

o € 6.00 

o € 9.00 

o € 12.00 

o € 15.00 

• Πύλη Δράκου μπορεί να απονείμει μέγιστο έως 9 σύμβολα φεγγάρι. 

• Τα έπαθλα στο φεγγάρι πολλαπλασιάζονται με τους πολλαπλασιαστές στις στήλες 4 και 5. 

• Τα έπαθλα μπορεί να πολλαπλασιαστούν έως μέγιστο 25 φορές. 

• Οι παίκτες κερδίζουν το 2ο παιχνίδι αν καταφέρουν να συλλέξουν 3 ή περισσότερα 

φεγγάρια μετά το 1ο παιχνίδι. 

• Οι παίκτες κερδίζουν το 3ο παιχνίδι αν καταφέρουν να συλλέξουν 9 ή περισσότερα 

φεγγάρια μετά το 1ο ή 2ο παιχνίδι. 

• Οι παίκτες κερδίζουν το 4ο παιχνίδι αν καταφέρουν να συλλέξουν 16 ή περισσότερα 

φεγγάρια μετά το 2ο ή 3ο παιχνίδι. 

• Οι παίκτες κερδίζουν το τελικό παιχνίδι αν καταφέρουν να συλλέξουν περισσότερα από 25 

φεγγάρια και λιγότερα από 36 φεγγάρια μετά το 3ο ή 4ο παιχνίδι. 

• Πύλη Δράκου τελειώνει εάν  απονεμηθεί ή οι παίκτες δεν πληρούν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις. 

• μπορεί να κερδηθεί εάν συλλεχθούν 17 ή περισσότερα φεγγάρια κατά τη 

διάρκεια του Πύλη Δράκου. 

•  μπορεί να κερδηθεί εάν συλλεχθούν 36 ή περισσότερα φεγγάρια κατά τη 

διάρκεια του Πύλη Δράκου. 

 


