
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beetle Bailey 

Κανόνες παιχνιδιού 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beetle Bailey Βοήθεια 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

Γενικές Πληροφορίες 

▪ To Beetle Bailey είναι ένα βίντεο φρουτάκι (video slot) με 4 στήλες, 3 σειρές, 

και 81 τρόπους κέρδους. 

▪ Η θεωρητική επιστροφή στον παίκτη (RTP) γι' αυτό το παιχνίδι είναι 94.2% 

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

Σύμβολα 

▪ Υπάρχουν 12 σύμβολα στο παιχνίδι, συγκεκριμένα 4 υψηλά (high-paying), 4 

χαμηλά (low-paying), ένα Wild σύμβολο, ένα Bonus σύμβολο και 2 Wild Wake 

Up σύμβολα (Beetle(Αριστερά) και Snorkel(Δεξιά)). 

▪ Το Wild σύμβολο μπορεί να αντικαταστήσει οποιοδήποτε σύμβολο που 

πληρώνει στον νικηφόρο συνδυασμό. Το Wild δεν αντικαθιστά το Bonus και 

τα 2 Wild Wake Up σύμβολα. Το Wild εμφανίζεται μόνο στις στήλες 2, 3 και 

4. 

▪ Τα Bonus σύμβολα μπορούν να εμφανιστούν μόνο οπουδήποτε στις στήλες 

1 και 4. Το Bonus παιχνίδι ενεργοποιείται όταν το Bonus σύμβολο 

προσγειωθεί εξίσου στη στήλη 1 και 4. 

▪ Τα δυο Wild Wake Up σύμβολα μπορούν να προσγειωθούν μόνο 

οπουδήποτε στις στήλες 2 και 3. Μπορείς να ενεργοποιήσεις τη λειτουργία 

όταν το αριστερό σύμβολο στη στήλη 2 συνδεθεί με το δεξί σύμβολο στη 

στήλη 3. 

Πληρωμές 

▪ Τα Wins (κέρδη) πληρώνονται βάσει των συνδυασμών πανομοιότυπων 

συμβόλων και Wilds στις στήλες. 

▪ Οι νικηφόροι συνδυασμοί ξεκινούν από την αριστερότερη στήλη και 

περιλαμβάνουν όλες τις διαδοχικές στήλες που περιέχουν είτε το 

συγκεκριμένο σύμβολο ή το Wild. 

▪ Οι νικηφόροι τρόποι για ένα σύμβολο υπολογίζονται ως το προϊόν των 

επιλέξιμων μετρήσεων συμβόλου σε κάθε μια από τις στήλες. 

▪ Το συνολικό win για ένα σύμβολο είναι ο αριθμός των νικηφόρων τρόπων 

πολλαπλασιασμένων επί το Coin Bet. 

▪ Μόνο το υψηλότερο win πληρώνει για τον καθένα από τους συνδυασμούς 

συμβόλων. 

▪ Ταυτόχρονα κέρδη (Wins) για διαφορετικά σύμβολα προστίθενται μαζί. 

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

ρυθμίσεις bet (πονταρίσματος). 



 

Camp Swampy Golf Bonus 

 

▪ Κατά τη διάρκεια του Camp Swampy Golf bonus παιχνιδιού, ο Beetle Bailey 

οδηγεί σε ένα μονοπάτι στο Camp Swampy συλλέγοντας έπαθλα μετρητών 

(cash prizes), μπαλάκια του γκολφ ή χτυπώντας χειροβομβίδες. 

▪ Ο Στρατηγός θα στέκεται σε ένα λόφο με τον Οπλίτη Zero, χτυπώντας 

μπαλάκια και χειροβομβίδες στο μονοπάτι. 

▪ Ο Στρατηγός θα χτυπάει πάντα ένα άδειο τετράγωνο. Στην απίθανη 

περίπτωση που δεν υπάρχουν άδεια τετράγωνα, ο στρατηγός θα χτυπήσει 

το τζιπ. 

▪ Ρίχνεις ζαριά και κινείσαι ανάλογα με τη ζαριά. Συλλέγεις το έπαθλο στο 

τετράγωνο που προσγειώνεσαι. 

▪ Ούτε μπαλάκια ούτε και χειροβομβίδες μπορούν να τοποθετηθούν στο 

τετράγωνο "ΑΡΧΙΚΗ". 

▪ Ο Beetle θα μετακινείται 1 έως 6 τετράγωνα κάθε φορά. Πριν μετακινηθεί, 

ένα μπαλάκι ή μια χειροβομβίδα θα παιχτεί σε τετράγωνο. 

▪ Όταν ο Beetle προσγειωθεί σε μπαλάκι του γκολφ, θα μαζευτεί. Το έπαθλο 

για το τετράγωνο θα κερδηθεί επίσης, όταν μαζευτεί ένα μπαλάκι. 

▪ Όταν ο Beetle περάσει την "ΑΡΧΙΚΗ" όλα τα συλλεγμένα μπαλάκια του γκολφ 

θα εξαργυρωθούν στην τρέχουσα αξία. 

▪ Εάν ο Beetle προσγειωθεί στην "ΑΡΧΙΚΗ", 1 έως 3 χειροβομβίδες θα 

αφαιρεθούν από το μονοπάτι. 

▪ Κάθε επίσκεψη σε τετράγωνο σου προσφέρει ανταμοιβή 3 x Coin Bet στον 

πρώτο γύρο και αυτή αυξάνεται 3 x Coin Bet κάθε φορά που περνάς την 

"ΑΡΧΙΚΗ". 

▪ Το μονοπάτι έχει μια συντόμευση, την οποία εμποδίζει ένας μοχλός. 



 

▪ Πριν από κάθε τρίτο κύλισμα, ο μοχλός θα είναι επάνω και το τζιπ θα 

ακολουθήσει τη συντομότερη διαδρομή προς την "ΑΡΧΙΚΗ". 

▪ Κάθε φορά που χτυπιέται μια χειροβομβίδα, θα χάνεις ένα λάστιχο. Όταν 

χτυπήσεις την 3η χειροβομβίδα, το παιχνίδι θα λήξει. 

▪ Χτυπώντας μια χειροβομβίδα δε θα δώσει έπαθλο για το τετράγωνο. 

Wild Wake Up Λειτουργία 

 

▪ Τα Wild Wake Up σύμβολα μπορούν να προσγειωθούν μόνο οπουδήποτε 

στις στήλες 2 και 3. Μπορείς να ενεργοποιήσεις τη λειτουργία όταν το 

αριστερό και το δεξί σύμβολο συνδέονται. 

▪ Όταν γίνει ενεργοποίηση, οι Beetle και Snorkel θα τσακωθούν (fight), και 

όταν καταλαγιάσει η σκόνη, 3 έως 6 WILDS θα μείνουν στη στήλη 2 και 3. 

▪ Τα δυο Wild Wake Up σύμβολα αντικαθίστανται πάντα πρώτα. 

Αγορά Bonus 

▪ Από το κύριο παιχνίδι, μπορείς να αγοράσεις τις Bonus λειτουργίες Camp 

Swampy Golf και Wild Wake Up. 

▪ Όταν αγοράσεις το bonus παιχνίδι, έχεις δυο διαφορετικές επιλογές:      

▪ Αγορά Camp Swampy Golf παιχνιδιού. Το RTP για αυτήν την επιλογή 

είναι 94.1% 

▪ Αγορά Wild Wake Up λειτουργίας. Το RTP για αυτήν την επιλογή είναι 

94.2% 

▪ Μπορείς να ορίσεις την τιμή του ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ BET και να δεις τη συνολική 

τιμή για κάθε διαθέσιμη επιλογή. Τα έπαθλα στο παιχνίδι υπολογίζονται με 

βάση το ΣΥΝΟΛΙΚΟ BET ποσόν. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Στοίχημα 

▪ Εάν ο γύρος παιχνιδιού τελείωσε με win, έχεις την ευκαιρία να 

στοιχηματίσεις για να αυξήσεις τα κέρδη σου. 

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

▪ Στοίχημα στο χρώμα (Κόκκινο ή Μαύρο) για πιθανότητα να κερδίσεις 

2X του ποσού με 50% πιθανότητα να κερδίσεις. 

▪ 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:      

▪ Επιτρέπονται μέγιστο 4 Στοιχήματα στη σειρά. 

▪ 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 

▪ Το παιχνίδι μπορεί να παιχθεί είτε σε FUN ή REAL λειτουργία. 

▪ Στη fun λειτουργία, μπορείς να παίξεις μόνο για πλάκα με ψεύτικα χρήματα. 

Στη real λειτουργία, παίζεις με πραγματικά χρήματα από το διαθέσιμο 

υπόλοιπό σου. 

▪ Το υπόλοιπό σου αναγράφεται στο κουτάκι ΥΠΟΛΟΙΠΟ τόσο σε fun όσο και 

real λειτουργία. 

Τοποθέτηση Bets 

▪ Το παιχνίδι παίζεται με 81 τρόπους. Το συνολικό bet ανά γύρο παιχνιδιού 

αποτελείται από coin bet πολλαπλασιασμένο επί 5. 

▪ 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. 

 

 

 



 

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 στο 

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 παραλείπονται και οι στήλες περιστρέφονται 

γρηγορότερα.  

Αποσυνδέσεις και Δυσλειτουργίες 
▪ Εάν αποσυνδεθείς από το Ίντερνετ κατά τη διάρκεια REAL (πραγματικού) 

παιχνιδιού, θα πρέπει να συνδεθείς ξανά στο καζίνο. Μόλις ανοίξεις ξανά το 

παιχνίδι, θα μπορέσεις να συνεχίσεις το παιχνίδι σου από το σημείο όπου 

αποσυνδέθηκες. 

▪ Οποιαδήποτε δυσλειτουργία ακυρώνει όλες τις πληρωμές και παιξίματα. 

▪ Αυτή η σελίδα Βοήθειας είναι μεταφρασμένη στα Ελληνικά από τα Αγγλικά. 

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ αυτής και της Αγγλικής έκδοσης, θα πρέπει 

να ανατρέξεις στην Αγγλική έκδοση. 

 Αυτή η Σελίδα Βοήθειας ενημερώθηκε τελευταία φορά: 2022-06-15 13:00 UTC 
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