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Beetle Bailey Yardım 

Oyun Açıklaması 

Genel Bilgiler 

▪ Beetle Bailey Video slot oyununda 4 çark, 3 satır ve 81 kazanç yolu bulunur. 

▪ Bu oyunda teorik ODO %94,2'dir. 

Semboller 

▪ Oyunda 4 yüksek ödeyen, 4 düşük ödeyen, bir Wild, bir Bonus ve iki Wild 

Uyandırma (Hasbi (Sol) ve Çavuş (Sağ)) olmak üzere toplam 12 sembol vardır. 

▪ Wild sembolü, kazanan kombinasyonlarda tüm ödeme yapan sembollerin 

yerine geçebilir. Wild, Bonus ve 2 Wild Uyandırma sembolleri yerine geçmez. 

Wild sadece çark 2, 3 ve 4'e gelir. 

▪ Bonus sembolleri yalnızca çark 1 ve 4'e gelebilir. Bonus sembolü çark 1 ve 4'e 

aynı anda geldiğinde Bonus oyun tetiklenir. 

▪ İki Wild Wake Up sembolü çark 2 ve 3'ün her yerine gelebilir. Çark 2'deki sol 

sembol, çark 3'teki sağ sembol ile bağlandığında özellik tetiklenir. 

Ödemeler 

▪ Kazançlar, çarklardaki aynı sembollerin ve wildların kombinasyonlarına göre 

ödenir. 

▪ Kazanan kombinasyonlar en soldaki çarktan başlar ve belirli bir sembolü veya 

Wild içeren bitişik çarklardan oluşur. 

▪ Bir sembol için kazanç yolları, her çarkta ilgili sembol sayısına göre 

hesaplanır. 

▪ Bir sembol için toplam kazanç, kazanç yollarının Jeton Bahsi ile çarpımına 

eşittir. 

▪ Her sembol kombinasyonu için sadece en yüksek kazanç ödenir. 

▪ Aynı anda gelen farklı sembol kazançları toplanır. 

▪ Ödeme tablosundaki ödüller, mevcut bahis ayarlarına göre görüntülenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bataklık Kampı Golf Bonusu 

 

▪ Bataklık Kampı Golf bonus oyunu sırasında, Hasbi Tembeler Bataklık 

Kampında golf arabası sürerek para ödülleri ve golf topları toplar veya el 

bombası bulur. 

▪ General, Er Nafi ile bir tepeden golf toplarına ve el bombaları atar. 

▪ General her zaman boş kareleri vurur. Düşük bir olasılıkla da olsa boş kare 

yoksa, General cipi vurur. 

▪ Zarı atıp gelen sonuca göre ilerlersiniz. Geldiğiniz karedeki ödülü alırsınız. 

▪ "ANA" kare üzerine top veya el bombası gelemez. 

▪ Hasbi, her turda 1 ila 6 kare ilerler. İlerlemeden önce, bir kareye bir top veya 

el bombası oynanır. 

▪ Hasbi bir golf topu üzerine geldiğinde, o top alınır. Bir top alındığında, 

karenin ödülü de kazanılır. 

▪ Hasbi "ANA" kareyi geçtiğinde, toplanan tüm golf topları mevcut değerden 

paraya dönüştürülür. 

▪ Hasbi "ANA" kareye gelirse, yoldan 1 ila 3 el bombası yoldan kaldırılır. 

▪ Her kareye gelişinizde ilk turda Jeton Bahsinin 3 x katı verilir ve "ANA" kareyi 

her geçişinizde bu tutar 3 x Jeton Bahsi artar. 

▪ Yolda, bir kol tarafından kapatılmış bir kestirme vardır. 

▪ Her üçüncü atıştan önce, kol kalkar ve cip "ANA" kareye en kısa yoldan döner. 

▪ Her el bombasına denk gelişinizde bir tekerlek kaybedersiniz. 3'üncü el 

bombasına denk geldiğinizde oyun sona erer. 

▪ El bombasına denk gelmek o karenin ödülünü vermez. 

 

 



 

Wild Uyandırma Özelliği 

 

▪ İki Wild Wake Up sembolü çark 2 ve 3'ün her yerine gelebilir. Sol sembol, sağ 

sembol ile bağlandığında özellik tetiklenir. 

▪ Tetiklendiğinde Hasbi ve Çavuş dövüşürler ve ortalık sakinleştiğinde çark 2 ve 

3'e 3 ila 6 WILD gelir. 

▪ Her zaman öncelikle iki Wild Uyandırma sembolü değiştirilir. 

Bonus Satın Al 
▪ Ana oyundayken, Bataklık Kampı Golf ve Wild Uyandırma bonus özelliklere 

giriş hakkı satın alabilirsiniz. 

▪ Bonus oyun satın alırken iki farklı seçeneğiniz vardır:      

▪ Bataklık Kampı Golf oyununu satın alma. Bu seçenek için ODO 

%94,1'dir. 

▪ Wild Uyandırma özelliğini satın alma. Bu seçenek için ODO %94,2'dir. 

▪ TOPLAM BAHİS tutarını belirleyebilir ve her seçenek için toplam tutarı 

görebilirsiniz. Oyundaki ödüller TOPLAM BAHİS tutarına göre hesaplanır. 

Riziko 

▪ Oyun turu kazanç ile sonlanırsa, oyuncunun kazancı ile riziko oynama şansı 

vardır. 

▪ Riziko, iskambil kartlarına göre oynanır ve oyuncunun iki seçeneği vardır:      

▪ %50 şans ile tutarın 2X katını kazanmak için takım rengine (Kırmızı 

veya Siyah) riziko oynamak. 

▪ %25 şans ile tutarın 4X katını kazanmak için takımın simgesine - Kupa 

(Kırmızı), Karo (Kırmızı) Maça (Siyah) veya Sinek (Siyah) - riziko 

oynamak. 

▪ Her iki seçenekte de Riziko ODO %100'dür. 4 seçeneğin gelme şansı eşittir. 

▪ Riziko için aşağıdaki limitler mevcuttur:      

▪ Arka arkaya en fazla 4 kez riziko oynanabilir. 

▪ Riziko sadece mevcut kazanç, rizikoya girmeden önceki spindeki 

yatırılan toplam bahis tutarının 100 X katını aşmadığında oynanabilir. 

Bu, sonraki rizikolar için de geçerlidir. 

▪ Riziko ekranının üzerinde, mevcut riziko oyununda çekilen son 4 kartı 

görebilirsiniz. 



 

Nasıl Oynanır? 

Oyun Modu ve Bakiye 

▪ Oyun, EĞLENCE modunda veya GERÇEK modda oynanabilir. 

▪ Eğlence modunda, oyun parasıyla sadece eğlence için oynarsınız. Gerçek 

modda, bakiyenizdeki gerçek parayla oynarsınız. 

▪ Hem eğlence modunda hem gerçek modda, bakiyeniz BAKİYE kutusunda 

gösterilir. 

Bahis Koyma 

▪ Bu oyun 81 yol ile oynanır. Oyun turu başına toplam bahsiniz, jeton bahsinin 

5 katıdır. 

▪ Bahis tutarını belirlemek için “-“ ve “+” butonlarını kullanın. 

▪ Mevcut bahis tutarı ile oyun turunu başlatmak için SPİN butonuna basın. 

▪ BOŞLUK tuşuna basmak da oyun turunu başlatır. 

Otomatik Spin Modu 

▪ OTOMATİK SPİNLERİN sayısını seçmek için, OTOMATİK butonuna basın. Bir 

özellik tetiklenene kadar döndürmek için ÖZELLİĞE KADAR seçeneğini seçin. 

▪ DURDUR butonuna basarak OTOMATİK SPİNLERİ daha erken de 

durdurabilirsiniz. 

▪ DURDUR butonu kalan spinlerin sayısını gösterir. ÖZELLİĞE KADAR seçeneği 

seçildiğinde “∞” sembolünü gösterir. 

▪ KAYIP LİMİTİ değeri zorunludur. Bakiyeniz seçilen tutar kadar azaldığında 

OTOMATİK SPİNLER durur. 

▪ KAZANÇ LİMİTİ değeri ayarlanmışsa, bakiyeniz seçilen tutar kadar arttığında 

OTOMATİK SPİNLER durur. 

▪ TEK SEFERDE KAZANÇ LİMİTİ değeri seçildiyse, tek bir oyun turunda seçilen 

tutardan daha fazla kazandığınızda OTOMATİK SPİNLER durur. 

Turbo Mod 

▪ TURBO butonuna basarak, Turbo Modu açıp kapatabilirsiniz. Turbo Mod 

açıkken, bazı kazanma animasyonları ve sesler atlanır ve çarklar daha hızlı 

döner.  

Bağlantı Kesilmesi ve Arıza 
▪ GERÇEK oyun sırasında internetiniz kesilirse, casinoya tekrar giriş yapın. 

Oyunu yeniden başlattığınızda, bağlantınızın kesildiği andaki yerden devam 

edeceksiniz. 

▪ Arıza durumunda tüm ödemeler ve oyunlar geçersiz olur. 

▪ Bu yardım sayfası İngilizceden çevrilmiştir. Bu versiyon ile İngilizce versiyon 

arasında farklılık olması halinde, lütfen İngilizce versiyonu dikkate alın. 

 Bu yardım sayfasının son güncellenme tarihi: 15-06-2022 13:00 UTC 


	Beetle Bailey
	Beetle Bailey Yardım
	Oyun Açıklaması
	Nasıl Oynanır?
	Bağlantı Kesilmesi ve Arıza


