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Astro Anna Apua 

Pelin kuvaus 

Yleiset tiedot 

▪ Astro Anna on videokolikkopeli, jossa on 5 rullaa ja 5 riviä. 

▪ Peliä pelataan kokonaispanoksella. 

▪ Pelin teoreettinen palautusprosentti (RTP) on 94,1%. 

Symbolit ja putkien yhdistäminen 

▪ Pelissä on 11 symbolia, jotka edustavat putken eri osia. Putken osa voi 

yhdistää kaksi, kolme tai neljä puolta siitä neliöstä, johon se osuu ja voi 

yhdistää putken ympäröiviin neliöihin. Voitto maksetaan, kun putki yhdistyy 

koko matkalta punaisesta sisääntuloputkesta pelialueen pohjalle tai 

vasemman- tai oikeanpuoleiselle reunalle. 

 

▪ Ylimmän rivin keskimmäisenä on kiinteä putki, joka yhdistyy aina 

vasemmalle, oikealle ja alas. Tämä on sisääntuloputki ja kaikki linjat alkavat 

tästä. 

▪ Putken osiin voi saada putkikertoimen, joka kerätään yhdistämällä se 

sisäänkäyntiputkesta alkaen. Kerroin on voimassa ainoastaan jos putki 

yhdistyy myös voittoon. 

Voitonmaksu 

▪ Pelin yläosaan asetetaan 1 Panos. 

▪ Yhteensä 15 Palkintoa on asetettu pelialueen ympärille. Minimipalkinto on 

0,5 x Kokonaispanos ja maksimipalkinto on 10 x Kokonaispanos. 



 

▪ Voittava yhdistelmä muodostuu, kun Panos yhdistetään yhteen Palkinnoista 

katkeamattomalla putkella. 

▪ Panoksen ja Palkinnon välinen putki muodostuu siten, että putki alkaa 

Panoksesta ja päättyy Palkintoon vierekkäisten symbolien reunojen luodessa 

koko matkalle yhtenäisen putken. 

▪ Alla olevasta kuvasta näet putken, joka yhdistää Panoksen ja Palkinnon 

muodostaen voittavan yhdistelmän. 

 

▪ Ja tässä esimerkissä putki ei yhdistä Panosta mihinkään Palkinnoista, eikä 

voittoa makseta. 

 



 

▪ Voitot kerrotaan Kokonaispanoksella. 

▪ Eri Panosten samanaikaiset voitot lasketaan yhteen. 

Putkikertoimet 

▪ Missä tahansa putken osassa voi olla Kerroinmerkintä. 

▪ Kerroin on voimassa, jos putki muodostuu Kertoimen läpi Palkintoon. 

▪ On mahdollista kerätä useampia Kertoimia, jolloin ne lasketaan yhteen. 

▪ Lopullista Kerrointa käytetään kertomaan kaikki pyöräytyksen Voitot. 

▪ Kertoimet voivat olla 2 ja 3. 

▪ Voit saada enintään kolme kerrointa jokaisella pyöräytyksellä. 

Ilmaiskierrokset 

▪ Ilmaiskierros-ominaisuus laukeaa, kun putket yhdistyvät vähintään neljään 

eri palkintoon. 

▪ ILMAISKIERROKSILLA rullat pyörivät automaattisesti samalla panoksella kuin 

ILMAISKIERROKSET voittanut pyöräytys. 

▪      Ilmaiskierrokset voidaan laukaista 10, 15 tai 20 pyöräytyksellä ja 

ylimääräisellä aloittavalla kertoimella, joka on 2 ja 20 väliltä.      

▪ 4 palkintoa: 10 Ilmaiskierrosta 

▪ 5 palkintoa: 15 Ilmaiskierrosta 

▪ 6 palkintoa: 20 Ilmaiskierrosta 

▪ 7 palkintoa: 20 Ilmaiskierrosta ja 2X Kerroin 

▪ 8 palkintoa: 20 Ilmaiskierrosta ja 5X Kerroin 

▪ 9 palkintoa: 20 Ilmaiskierrosta ja 10X Kerroin 

▪ 10 palkintoa: 20 Ilmaiskierrosta ja 20X Kerroin 

▪ Ilmaiskierrosten aikana kerroin on liimautuva ja sitä käytetään voittoihin sillä 

kierroksella, kun se kerätään sekä kaikilla seuraavilla Ilmaiskierroksilla. 

▪ Kun Ilmaiskierrokset alkavat, käytetään Kertoimena Ilmaiskierrokset 

laukaisseella pyöräytyksellä kerättyä Kerrointa ja mahdollisesti ylimääräisiä 

Kertoimia, jotka on saatu seitsemän tai useamman palkinnon myötä. 

▪ Kaikki Ilmaiskierrosten aikana kerätyt Kertoimet lasketaan yhteen 

▪ Ilmaiskierroksia ei voida käynnistää uudestaan. 

Ostobonus 



 

▪ Ilmaiskierros-ominaisuus voidaan laukaista suoraan. 

▪      Pelissä on kolme eri vaihtoehtoa, jotka vastaavat osumista 4, 6 tai 

satunnaiseen määrään 4-10 palkinnosta.      

▪ Vaihtoehto 1: 10 Ilmaiskierrosta. Hinta: 40 x Kokonaispanos. RTP: 

94,3%. 

▪ Vaihtoehto 2: 20 Ilmaiskierrosta. Hinta: 135 x Kokonaispanos. RTP: 

94,1%. 

▪ Vaihtoehto: Satunnainen Ilmaiskierros-ominaisuus. Hinta: 250 x 

Kokonaispanos. 94,4%. 

▪ Käytettäessä bonuksen osto-ominaisuutta pyöräytystä ei tehdä, joten 

alustavaa voittoa ei ole. 

Uhkapeli 

▪ Jos pelikierros päättyi voittoon, pelaajalla on mahdollisuus uhkapelata 

kasvattaakseen voittojaan. 

▪ Uhkapeli perustuu korttipakan korttien maihin ja pelaajalla on kaksi 

vaihtoehtoa:      

▪ Uhkapelata maan väriä (Punainen tai Musta), jolloin on mahdollista 

voittaa 2X panos 50 % todennäköisyydellä. 

▪ Uhkapelata tiettyä maata - Hertta (Punainen), Ruutu (Punainen), Pata 

(Musta) tai Risti (Musta), jolloin on mahdollista voittaa 4X panos 25 % 

todennäköisyydellä. 

▪ Kaikissa vaihtoehdoissa uhkapeli-ominaisuuden palautusprosentti (RTP) on 

100% ja kaikkien 4 lopputuloksen todennäköisyys on sama. 

▪ Uhkapeliin pätevät seuraavat rajoitukset:      

▪ Maksimissaan sallitaan 4 peräkkäistä uhkapeliä. 

▪ Uhkapeli on sallittu vain, jos voitto ei ylitä 100 X se kokonaispanos, 

jota käytettiin ennen uhkapeliä pelatulla kierroksella. Tämä rajoitus on 

voimassa kaikilla peräkkäisillä uhkapelikierroksilla. 

▪ Uhkapeliruudun yläosassa näet 4 viimeisintä tässä uhkapelissä käännettyä 

korttia. 

Pelaaminen 

Pelitila ja Saldo 

▪ Peliä voidaan pelata joko LEIKKIRAHALLA tai OIKEALLA RAHALLA. 



 

▪ Leikkiraha-tilassa pelataan vain huvin vuoksi leikkirahalla. Oikealla rahalla 

pelatessasi panokset vähennetään saldostasi. 

▪ Saldosi näkyy SALDO-kentässä sekä leikkirahalla että oikealla rahalla 

pelatessa. 

Panosten asettaminen 

▪ Pelissä on vain yksi panosasetus, joka on Kokonaispanos. 

▪ Asettaaksesi Kokonaispanoksen arvon, käytä “-“ ja “+” painikkeita. 

▪ Paina PELAA-painiketta käynnistääksesi pelin nykyisellä panoksen arvolla. 

▪ Myös VÄLILYÖNNIN painaminen käynnistää pelin. 

Automaattiset Pyöräytykset 

▪ Valitaksesi AUTOMAATTIPELIN pyöräytysten määrän, klikkaa AUTO-

painiketta. Valitse OMINAISUUTEEN ASTI pyöräyttäksesi kunnes ominaisuus 

käynnistyy. 

▪ Voit pysäyttää AUTOMAATTIPELIN aiemmin klikkaamalla PYSÄYTÄ-painiketta. 

▪ PYSÄYTÄ-painike näyttää jäljellä olevien pyöräytysten määrän. Kun 

OMINAISUUTEEN ASTI -vaihtoehto on valittu, se näyttää “∞” symbolin. 

▪ TAPPIORAJAN asettaminen on pakollista, jolloin AUTOMAATTIPELI pysähtyy, 

kun saldoltasi on kulunut valittu summa. 

▪ Jos VOITTORAJA on asetettu, AUTOMAATTIPELI pysähtyy, kun saldosi kasvaa 

valitun summan. 

▪ Jos YKSITTÄISEN VOITON RAJA on asetettu, AUTOMAATTIPELI pysähtyy, kun 

voitat yli valitun summan yksittäisellä pelikierroksella. 

Turbo-tila 

▪ Klikkaamalla TURBO-painiketta, voit asettaa Turbotilan päälle tai pois. Kun 

Turbotila on päällä, jotkin voittoanimaatiot ja äänet ohitetaan sekä rullat 

pyörivät nopeammin.  

Yhteyden katkeaminen ja toimintahäiriöt 
▪ Jos internet-yhteytesi katkeaa OIKEALLA RAHALLA pelatessasi, kirjaudu 

uudelleen kasinosivustolle. Kun pelisi on käynnistetty uudelleen, voit jatkaa 

peliä siitä pisteestä mihin jäit yhteyden katketessa. 

▪ Mikä tahansa toimintahäiriö mitätöi kaikki maksut ja pelit. 



 

▪ Tämä apua-sivu on käännetty englannin kielestä. Mikäli tämän ja 

englanninkielisen version välillä on epäjohdonmukaisuuksia, voimassa on 

englanninkielinen versio. 
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