
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astro Anna 

Oyun Kuralları 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Astro Anna Yardım 

Oyun Açıklaması 

Genel Bilgiler 

▪ Astro Anna 5 çark ve 5 satırlı video slot oyunudur. 

▪ Oyun Toplam Bahis ile oynanır. 

▪ Bu oyunda teorik ODO %94,1'dir. 

Semboller ve boru bağlantıları 

▪ Oyunda, boru bölümlerini temsil eden 11 sembol vardır. Borunun bir 

bölümü, geldiği karenin iki, üç veya dört tarafındaki diğer borulara 

bağlanabilir. Kırmızı giriş borusu, oyun ekranının alt, sol veya sağ kenarına 

bağlandığında ödeme yapılır. 

 

▪ Orta üst satırda, her zaman sol sağ ve alt taraflara bağlı sabit bir boru vardır. 

Bu giriştir ve tüm hatlar buradan başlar. 

▪ Boru bölümlerinde, girişe bağlayarak alabileceğiniz çarpanlar olabilir. 

Çarpanlar, ancak boru kazanca dahil olduğunda alınabilir. 

Ödemeler 

▪ Slotların en üstünde 1 Bahis vardır. 

▪ Slotun çevresinde 15 Ödül vardır. Minimum Ödül Toplam bahsin 0,5 x katı, 

maksimum Ödül toplam bahsin 10 x katıdır. 

▪ Bir Bahis, kesintisiz boru bağlantısı ile Ödüllerden birine bağlandığında 

kazanan kombinasyon oluşur. 



 

▪ Bahis ve Ödül arasında bağlantı olması için Bahisten başlayarak birbirine 

bağlı uçları olan bitişik borular üzerinden ilerleyerek ödüle ulaşabilmek 

gereklidir. 

▪ Aşağıdaki çizimde, Bahis ile Ödül arasının boru ile bağlanarak kazanan 

kombinasyon oluşmasını görebilirsiniz. 

 

▪ Bu örnekte ise boru Bahis ile Ödül arasını bağlamadığı için herhangi bir 

kazanç ödenmez. 

 

▪ Kazançlar Toplam Bahis tutarı ile çarpılır. 



 

▪ Aynı anda gelen farklı Bahisler için kazançlar toplanır. 

Boru çarpanları 

▪ Her boru bölümü için bir Çarpan rozeti yerleştirilebilir. 

▪ Bir boru, Çarpan üzerinden Ödüle bağlandığında Çarpan alınır. 

▪ Birden fazla çarpan alınabilir ve bu durumda toplanırlar. 

▪ Son Çarpan, o spindeki tüm Kazançları çarpar. 

▪ Çarpanlar 2 ve 3 olabilir. 

▪ Her spinde üç adede kadar çarpan alabilirsiniz. 

Free Spin 

▪ Borular en az dört farklı ödüle bağlandığında Free Spin özelliği tetiklenir. 

▪ FREE SPİNLER sırasında çark, FREE SPİNLERİ kazanan spindeki ile aynı bahisle 

otomatik olarak döner. 

▪      Free Spinler 10, 15 veya 20 spin için tetiklenebilir ve aynı zamanda 2 ila 20 

arasında ekstra başlangıç çarpanına sahiptirler.      

▪ 4 ödül: 10 Free Spin 

▪ 5 ödül: 15 Free Spin 

▪ 6 ödül: 20 Free Spin 

▪ 7 ödül: 20 Free Spin ve 2X Çarpan 

▪ 8 ödül: 20 Free Spin ve 5X Çarpan 

▪ 9 ödül: 20 Free Spin ve 10X Çarpan 

▪ 10 ödül: 20 Free Spin ve 20X Çarpan 

▪ Free Spinler sırasında çarpan yapışkandır. Alındıkları spindeki kazanca ve 

Free Spinlerde gelen sonraki tüm kazançlara uygulanırlar. 

▪ Free Spinler başladığında başlangıç Çarpanı, Free Spinleri tetikleyen spinde 

alınan Çarpanlar ile yedi veya üzeri ödülden gelen potansiyel ekstra 

Çarpanların toplamıdır. 

▪ Free Spinler sırasında alınan tüm çarpanlar toplanır 

▪ Free Spinler yeniden tetiklenemez. 

Bonus Satın Al 

▪ Free spin özelliği doğrudan tetiklenebilir. 



 

▪      4, 6 veya rastgele olarak 4 ila 10 ödül arasından seçim yapmaya dayalı üç 

farklı seçenek vardır.      

▪ Seçenek 1: 10 Free Spin. Ödül: 40 x Toplam Bahis. ODO: %94,3. 

▪ Seçenek 2: 20 Free Spin. Ödül: 135 x Toplam Bahis. ODO: %94,1. 

▪ Seçenek: Rastgele Free Spin özelliği kazancı. Ödül: 250 x Toplam Bahis. 

%94,4. 

▪ Bonus satın alma özelliği kullanıldığında spin gerçekleşmediği için ilk kazan 

yoktur. 

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 oyunda Toplam bahis olmak üzere sadece bir bahis ayarı vardır. 

▪ Toplam 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. 
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