
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astro Anna 

Κανόνες παιχνιδιού 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Astro Anna Βοήθεια 

Περιγραφή Παιχνιδιού 

Γενικές Πληροφορίες 

▪ Το Astro Anna είναι ένα βίντεο φρουτάκι (video slot) με 5 στήλες και 5 

σειρές. 

▪ Το παιχνίδι παίζεται με Συνολικό Bet (Ποντάρισμα). 

▪ Η θεωρητική επιστροφή στον παίκτη RTP γι' αυτό το παιχνίδι είναι 94,1% 

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

Σύμβολα και συνδέσεις σωλήνων 

▪ Υπάρχουν 11 σύμβολα στο παιχνίδι που αντιπροσωπεύουν τμήματα ενός 

σωλήνα. Ένα τμήμα του σωλήνα μπορεί να συνδεθεί με δύο, τρεις ή 

τέσσερις πλευρές του τετραγώνου στο οποίο προσγειώνεται και μπορεί να 

συνδεθεί με έναν σωλήνα στα γύρω τετράγωνα. Υπάρχει πληρωμή, όταν ο 

σωλήνας συνδεθεί σε όλη τη διαδρομή από τον κόκκινο σωλήνα εισόδου 

μέχρι την άκρη του κάτω μέρους του χώρου παιχνιδιού ή της αριστερής ή 

της δεξιάς πλευράς. 

 

▪ Υπάρχει ένας σταθερός σωλήνας στο κέντρο της πάνω σειράς, ο οποίος 

συνδέεται πάντα προς αριστερά, δεξιά και κάτω. Αυτή είναι η είσοδος και 

όλες οι γραμμές ξεκινούν εδώ. 

▪ Μπορείς να πάρεις έναν πολλαπλασιαστή σωλήνων σε ένα τμήμα σωλήνων, 

το οποίο μπορείς να συλλέξεις συνδέοντας το από την είσοδο. Ο 

πολλαπλασιαστής συλλέγεται μόνο όταν ο σωλήνας συνδέεται επίσης με ένα 

κέρδος (win). 



 

Πληρωμές 

▪ Υπάρχει 1 Bet (Ποντάρισμα) που τοποθετείται στην κορυφή των slots. 

▪ Υπάρχουν 15 Έπαθλα τοποθετημένα γύρω από το slot. Το Ελάχιστο Έπαθλο 

είναι 0.5 x Συνολικό bet και το μέγιστο είναι 10 x Συνολικό bet. 

▪ Κερδοφόρος συνδυασμός σχηματίζεται όταν ένα Bet (Ποντάρισμα) 

συνδέεται με ένα από τα Έπαθλα μέσω μιας αδιάλειπτης σύνδεσης 

σωλήνων. 

▪ Η σύνδεση σωλήνα μεταξύ ενός Bet και ενός Επάθλου υφίσταται εάν είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί το Έπαθλο ξεκινώντας από το Bet και κινούμενοι 

μέσω γειτονικών συμβόλων που έχουν κοινή συνδεδεμένη άκρη. 

▪ Στην παρακάτω απεικόνιση, διακρίνεται ένας σωλήνας που συνδέει ένα Bet 

(Ποντάρισμα) με το Έπαθλο, σχηματίζοντας έναν κερδοφόρο συνδυασμό. 

 

▪ Και σε αυτό το παράδειγμα, ο σωλήνας δεν συνδέει ένα Bet με κάποιο από 

τα Έπαθλα και δεν πληρώνεται κανένα κέρδος (win). 



 

 

▪ Τα κέρδη πολλαπλασιάζονται επί το ποσόν του Συνολικού Bet. 

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

Πολλαπλασιαστές Σωλήνα 

▪ Σε κάθε κομμάτι σωλήνα, μπορεί να τοποθετηθεί badge Πολλαπλασιαστή. 

▪ Ένας Πολλαπλασιαστής συλλέγεται, εάν ο σωλήνας συνδέει μέσω 

Πολλαπλασιαστή και προς κάποιο Έπαθλο. 

▪ Πολλαπλοί Πολλαπλασιαστής μπορούν να συλλεχθούν και θα προστεθούν 

μαζί. 

▪ Ο τελικός Πολλαπλασιαστής θα πολλαπλασιάσει όλα τα Κέρδη (Wins) στην 

περιστροφή (spin). 

▪ Οι Πολλαπλασιαστές μπορούν να είναι 2 και 3. 

▪ Σε κάθε περιστροφή (spin) μπορείς να λάβεις έως και τρεις 

πολλαπλασιαστές. 

Free Spins 

▪ Η Free Spin λειτουργία ενεργοποιείται όταν οι σωλήνες συνδεθούν σε 

τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά έπαθλα. 

▪ Κατά τη διάρκεια FREE SPINS (ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ) οι στήλες 

περιστρέφονται αυτόματα με το ίδιο bet που είχε το spin το οποίο κέρδισε 

τα FREE SPINS. 

▪      Τα Free Spins μπορούν να ενεργοποιηθούν με 10, 15 ή 20 spins, και 

επίσης με έξτρα εναρκτήριο πολλαπλασιαστή μεταξύ 2 έως 20.      



 

▪ 4 έπαθλα: 10 Free Spins 

▪ 5 έπαθλα: 15 Free Spins 

▪ 6 έπαθλα: 20 Free Spins 

▪ 7 έπαθλα: 20 Free Spins και 2X Πολλαπλασιαστής 

▪ 8 έπαθλα: 20 Free Spins και 5X Πολλαπλασιαστής 

▪ 9 έπαθλα: 20 Free Spins και 10X Πολλαπλασιαστής 

▪ 10 έπαθλα: 20 Free Spins και 20X Πολλαπλασιαστής 

▪ Στα Free Spins (Δωρεάν Περιστροφές), ο πολλαπλασιαστής παραμένει sticky 

(κολλάει), και προστίθεται σε όλα τα κέρδη στο spin που συλλέγονται και σε 

όλα τα επόμενα spins στα Free Spins. 

▪ Όταν τα Free Spins ξεκινήσουν, ο εναρκτήριος Πολλαπλασιαστής είναι οι 

Πολλαπλασιαστής που συλλέγεται στο spin που ενεργοποιεί τα Free Spins 

με τους δυνητικούς έξτρα Πολλαπλασιαστές από επτά ή περισσότερα 

έπαθλα. 

▪ Όλοι οι Πολλαπλασιαστές που συλλέγονται κατά τη διάρκεια Free Spins 

προστίθενται μαζί 

▪ Τα Free Spins δε μπορούν να επανεργοποιηθούν. 

Αγορά Bonus 

▪ Η Free Spin λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί απευθείας. 

▪      Υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές που αντιστοιχούν σε κτύπημα 4, 6 

ή σε τυχαία επιλογή από 4 έως 10 έπαθλα.      

▪ Επιλογή 1: 10 Free Spins. Τιμή: 40 x Συνολικό Bet. RTP: 94,3% 

▪ Επιλογή 2: 20 Free Spins. Τιμή: 135 x Συνολικό Bet. RTP: 94,1% 

▪ Επιλογή: Λειτουργία Τυχαίο Free Spins κέρδος. Τιμή: 250 x Συνολικό 

Bet. 94,4% 

▪ Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία bonus αγορά, δεν πραγματοποιείται 

κανένα spin (περιστροφή) και, επομένως, δεν υπάρχει αρχικό κέρδος. 

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 έχει μόνο μία ρύθμιση bet (πονταρίσματος), το Συνολικό bet. 

▪ Για να ορίσεις το ποσόν στο Συνολικό Bet, χρησιμοποίησε τα κουμπιά “-“ και 

“+”. 

▪ 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 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 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. 
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