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Valhöll Wild Hammers - Βοήθεια 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

Γενικές Πληροφορίες 

• Το Valhöll Wild Hammers είναι ένα βίντεο φρουτάκι που αποτελείται από 6 στήλες, 4 

σειρές και 20 γραμμές πληρωμής (paylines). 

• Το παιχνίδι παίζεται με σταθερές γραμμές πληρωμής. Το ΣΥΝΟΛΙΚΟ BET αποτελείται 

από ΓΡΑΜΜΗ BET πολλαπλασιασμένη επί 20. 

• Η θεωρητική επιστροφή στον παίκτη (RTP) σε αυτό το παιχνίδι είναι 94.3%. 

• Το RTP καθορίστηκε με το παίξιμο 1 δισεκατομμυρίου γύρων παιχνιδιού. 

Σύμβολα 

• Υπάρχουν 10 σύμβολα στο παιχνίδι, συγκεκριμένα 4 υψηλά (high-paying), 5 χαμηλά 

(low-paying) και ένα Wild σύμβολο. 

• Το Wild σύμβολο μπορεί να αντικαταστήσει οποιοδήποτε σύμβολο που πληρώνει 

στον νικηφόρο συνδυασμό. 

Επιλογή Λειτουργίας 

                 
• Μετά την τοποθέτηση του bet (πονταρίσματος), τα δυο ΣΦΥΡΙΑ (HAMMERS) πάνω από 

τις στήλες μετακινούνται σε τυχαίες θέσεις και επιλέγουν τη λειτουργία για τον γύρο. 

• Οι πιθανές λειτουργίες είναι οι εξής: 

o Εάν και τα δύο ΣΦΥΡΙΑ προσγειωθούν στην ίδια θέση, ενεργοποιείται η 

λειτουργία Wild Lightning. 

o Εάν ΣΦΥΡΙΑ προσγειωθούν σε διαδοχικές θέσεις (πχ. πάνω από τις στήλες 1 και 

2), ενεργοποιείται η λειτουργία Loki's Mischiefs (Οι Αταξίες του Λόκι). 

o Εάν ΣΦΥΡΙΑ προσγειωθούν σε δύο γωνίες (πάνω από τις στήλες 1 και 6), 

ενεργοποιούνται τα Wild Hammers Free Spins. 

o Για όλες τις άλλες θέσεις, παίζεται κανονικό spin. 



 

 

Πληρωμές 

• Τα Wins (κέρδη) πληρώνονται βάσει των συνδυασμών των ομοίων συμβόλων και 

Wilds σε μια γραμμή πληρωμής (payline). 

• Οι νικηφόροι συνδυασμοί ξεκινούν από την αριστερότερη στήλη και τα σύμβολα 

πρέπει να είναι διαδοχικά κατά μήκος μιας γραμμής πληρωμής. 

• Τα Wins πολλαπλασιάζονται με το bet γραμμής. 

• Μόνο το υψηλότερο win πληρώνει σε κάθε γραμμή πληρωμής (payline). 

• Κέρδη (Wins) που είναι ταυτόχρονα σε διαφορετικές γραμμές πληρωμής, 

προστίθενται μαζί. 

• Τα έπαθλα στον Πίνακα Πληρωμών εμφανίζονται σε σχέση με τις τρέχουσες 

ρυθμίσεις bet (πονταρίσματος). 

Wild Lightning Λειτουργία 

 
• Η Wild Lightning λειτουργία ενεργοποιείται και από τα δυο ΣΦΥΡΙΑ όταν αυτά 

προσγειωθούν στην ίδια στήλη. Και οι 6 στήλες μπορεί να έχουν λειτουργία. 

• Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, όλα τα σύμβολα στη στήλη αντικαθίστανται από 

Wilds. 

Loki's Mischiefs Λειτουργία 

 
 



 

 

• Η Loki's Mischiefs λειτουργία ενεργοποιείται και από τα δυο ΣΦΥΡΙΑ όταν αυτά 

προσγειωθούν σε παρακείμενες στήλες.  Η λειτουργία μπορεί να παιχθεί στις στήλες 

1&2, 2&3, 3&4, 4&5 ή 5&6. 

• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, επιλέγεται ένα σύμβολο σε κάθε στήλη: 

o Εάν και τα δύο σύμβολα είναι ίδια ή ένα σύμβολο είναι Wild, όλα τα άλλα 

σύμβολα του επιλεγμένου είδους θα μετατραπούν σε Wilds. 

o Εάν χτυπηθούν δύο διαφορετικά σύμβολα, όλα τα σύμβολα με τη χαμηλότερη 

αξία του ίδιου είδους στις στήλες θα μετατραπούν στο σύμβολο με την 

υψηλότερη αξία. 

Wild Hammers Free Spins 

 
• Κατά τη διάρκεια FREE SPINS (ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ) οι στήλες περιστρέφονται 

αυτόματα με το ίδιο bet γραμμής που είχε το spin το οποίο κέρδισε τα FREE SPINS. 

• Τα ΣΦΥΡΙΑ (HAMMERS) που προσγειώνονται στις στήλες 1 και 6 ενεργοποιούν 10 FREE 

SPINS. 

• Κατά τη διάρκεια των FREE SPINS, τα σφυριά θα εκτοξεύσουν αστραπές στις στήλες, 

μετατρέποντας 1 ή 2 σύμβολα σε Wild. 

• Τα Wilds θα είναι sticky (κολλημένα στο ίδιο σημείο) κατά τη διάρκεια των FREE SPINS. 

• Εάν ένα Wild χτυπηθεί ξανά, θα λάβει x2 πολλαπλασιαστές. Κάθε περαιτέρω χτύπημα 

θα αυξήσει τον πολλαπλασιαστή κατά ένα. 

• Εάν καταφέρεις να λάβεις ένα Wild και στις έξι στήλες, τότε θα λάβεις επιπλέον 5 FREE 

SPINS. 

• Έξτρα Free Spins μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο μία φορά. 

• Κατά τη διάρκεια FREE SPINS, δεν είναι δυνατή η επανεργοποίηση των FREE SPINS ή η 

ενεργοποίηση άλλων λειτουργιών (Loki's Mischiefs ή Wild Lightning). 

• Τα bets δεν αφαιρούνται από το υπόλοιπό σου κατά τη διάρκεια FREE SPINS. 



 

 

Αγορά Bonus 

• Από το κύριο παιχνίδι, μπορείς να αγοράσεις τον δρόμο σου προς τις bonus 

λειτουργίες. 

• Έχεις δυο επιλογές όταν αγοράζεις μια λειτουργία: 

o α. Loki’s Mischiefs ή Wild Lightning Λειτουργία 

o β. Wild Hammers Free Spin Λειτουργία 

• Η Επιλογή α) θα ενεργοποιήσει μια από τις δυο λειτουργίες που θα επιλεχθεί τυχαία. 

Το RTP για αυτήν την επιλογή είναι 94,3%. 

• Η Επιλογή β) θα ενεργοποιήσει τη Free Spin Λειτουργία. Το RTP για αυτήν την επιλογή 

είναι 94,5%. 

• Μπορείς να διαμορφώσεις την τιμή του Συνολικού Bet και το cast κάθε διαθέσιμης 

επιλογής. Τα wins (κέρδη) στο παιχνίδι υπολογίζονται με βάση το Συνολικό Bet 

ποσόν. 

Στοίχημα 

• Εάν ο γύρος παιχνιδιού (επιλογή λειτουργίας + ένα ή περισσότερα spins) 

ολοκληρωθεί με ένα win, ο παίκτης έχει την ευκαιρία να στοιχηματίσει ώστε να 

μπορέσει να αυξήσει τα κέρδη του. 

• Το στοίχημα εξαρτάται από χαρτιά τράπουλας, κι έχεις δυο επιλογές: 

o Στοίχημα στο χρώμα (Κόκκινο ή Μαύρο) για πιθανότητα να κερδίσεις 2X του 

ποσού με 50% πιθανότητα να κερδίσεις. 

o Στοίχημα στο είδος - Κούπα (Κόκκινο), Καρό (Κόκκινο), Μπαστούνια (Μαύρο) ή 

Σπαθιά (Μαύρο) - για πιθανότητα να κερδίσει το 4X του ποσού με 25% 

πιθανότητα να κερδίσεις. 

• Σε οποιαδήποτε από τις επιλογές, το RTP της λειτουργίας Στοίχημα είναι 100%, η 

πιθανότητα του καθενός από τα 4 αποτελέσματα είναι ίση. 

• Υπάρχουν τα εξής όρια για το Στοίχημα: 

o Επιτρέπονται μέγιστο 4 Στοιχήματα στη σειρά. 

o Το Στοίχημα επιτρέπεται μόνο εάν το τρέχον win δε ξεπερνά το 100 X του 

συνολικού bet που τοποθετήθηκε για να ξεκινήσει την περιστροφή πριν το 

στοίχημα. Αυτό ισχύει για οποιοδήποτε από τα Στοιχήματα στην ακολουθία. 

• Στο πάνω μέρος της οθόνης Στοίχημα, μπορείς να δεις το ιστορικό από τις τελευταίες 

4 κάρτες που τραβήχτηκαν για το τρέχον παιχνίδι Στοιχήματος. 

 

 



 

 

Πώς Παίζεται 

Λειτουργία Παιχνιδιού και Υπόλοιπο 

• Μπορείτε να επιλέξετε να παίξετε το παιχνίδι σε λειτουργία FUN ή REAL mode. 

• Χρησιμοποιείτε χρήματα παιχνιδιού ενώ παίζετε σε λειτουργία διασκέδασης.  

Χρησιμοποιείτε πραγματικά χρήματα από το υπόλοιπό σας για να παίξετε σε 

πραγματικό τρόπο. 

• Και στις δύο λειτουργίες διασκέδασης και πραγματικού, το πλαίσιο BALANCE 

εμφανίζει το υπόλοιπό σας. 

Τοποθέτηση Bets 

• Το παιχνίδι παίζεται με σταθερό αριθμό από ενεργές γραμμές πληρωμής (paylines). Το 

συνολικό bet ανά γύρο παιχνιδιού αποτελείται από bet γραμμής πολλαπλασιασμένο 

επί τον αριθμό των ενεργών γραμμών πληρωμής. 

• Για τον ορισμό του bet ποσού, χρησιμοποίησε “-“ και “+” κουμπιά. 

• Πάτησε το κουμπί SPIN για να ξεκινήσεις ένα γύρο παιχνιδιού στην τρέχουσα αξία 

bet. 

• Και με το πλήκτρο SPACE μπορείς να ξεκινήσεις γύρο παιχνιδιού. 

• Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ενεργοποιείται πρώτα για να επιλέξει το χαρακτηριστικό 

για τον γύρο μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος. 

Auto Spins Λειτουργία 

• Για να επιλέξεις τον αριθμό των AUTO SPINS, κλίκαρε στο κουμπί AUTO. Επίλεξε 

UNTIL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για να περιστρέφονται οι στήλες έως ότου ενεργοποιηθεί μια 

λειτουργία. 

• Μπορείς να σταματήσεις νωρίτερα τα AUTO SPINS κλικάροντας το κουμπί STOP. 

• Το κουμπί STOP δείχνει τον αριθμό των spins που απομένουν. Όταν επιλεχθεί η 

UNTIL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, δείχνει το “∞” σύμβολο. 

• Ο ορισμός τιμής για ΟΡΙΟ ΑΠΩΛΕΙΩΝ είναι υποχρεωτικός. Τα AUTO SPINS θα 

σταματήσουν μόλις το υπόλοιπο μειωθεί σε ένα επιλεγμένο ποσόν. 

• Ο ορισμός τιμής για ΟΡΙΟ ΚΕΡΔΩΝ είναι υποχρεωτικός. Τα AUTO SPINS θα 

σταματήσουν μόλις το υπόλοιπο αυξηθεί σε ένα επιλεγμένο ποσόν. 



 

 

• Εάν επιλεχθεί η τιμή ΟΡΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ, τα AUTO SPINS θα 

σταματήσουν εάν κερδίσεις περισσότερα από το επιλεγμένο ποσόν σε μεμονωμένο 

γύρο παιχνιδιού. 

Turbo Λειτουργία 

• Κλικάροντας στο κουμπί TURBO, μπορείς να αλλάζεις την Turbo Λειτουργία σε 

κατάσταση on ή off. Όταν η Turbo Λειτουργία είναι on (ενεργή), ορισμένα animations 

και ήχοι κέρδους παραλείπονται και οι στήλες περιστρέφονται γρηγορότερα. 

Αποσυνδέσεις και Δυσλειτουργίες 

• Επανασυνδεθείτε στο καζίνο εάν χάσετε την πρόσβαση στο Διαδίκτυο ενώ παίζετε το 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ παιχνίδι.  Μπορείτε να συνεχίσετε να παίζετε από το σημείο που 

αποσυνδεθήκατε αφού επανεκκινήσετε το παιχνίδι. 

• Οποιαδήποτε δυσλειτουργία ακυρώνει όλες τις νίκες και τα στοιχήματα. 

 

Η τελευταία ενήμερωση αυτής της Σελίδας Βοήθειας έγινε: 2022-06-14 12:00 UTC 
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