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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

  

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 



Όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτό το έγγραφο μπορούν να αλλάξουν χωρίς 

προειδοποίηση. Παρόλο που έχει γίνει προσεκτική επιλογή των πληροφοριών που περιέχονται 

σε αυτό το έγγραφο, η Novomatic AG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια των 

πληροφοριών. Η ακρίβεια των πληροφοριών μπορεί επίσης να ποικίλει ανάλογα με τις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις της αγοράς και/ή με τη νομοθεσία. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ!                     

© 2008, NOVOMATIC AG ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

Σχετικά με το Lord of the Ocean™ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Είδος παιχνιδιού 
Κουλοχέρης με 10 γραμμές, 5 τροχούς με λειτουργία δωρεάν 

παιχνιδιών 

Θέμα Υποθαλάσσια, Ελληνικός μύθος 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

  
 Δωρεάν παιχνίδια με ειδικό επεκτεινόμενο σύμβολο 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 

Προεπιλεγμένο μέγιστο 

κέρδος 
5.000 φορές το ποντάρισμα ανά γραμμή στο βασικό παιχνίδι 

Συχνότητα ενεργοποίησης 

(%) 
Περίπου 30% σε 10 γραμμές που παίζετε 

Τζάκποτ Δεν ενδείκνυται 

Μεταβλητότητα    

   

Παραλλαγές 

Παραλλαγές (%) 88 90 92 94 95 96 97 

Απόδοση (%) 88,21 90,05 92,13 94,26 95,10 96,06 96,99 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 



 

Θέμα παιχνιδιού και γραφικά 

Βουτήξτε στον κόσμο του Lord of the Ocean™ και 

αφήστε το κάλεσμα των γοργόνων να σας οδηγήσει σε 

κρυμμένους θησαυρούς. Ελάτε να ζήσετε τη 

συγκλονιστική ομορφιά αυτού του αρχαίου βυθισμένου 

κόσμου. Αν είστε γενναίος θα ανταμειφθείτε! 

 

Βασικό παιχνίδι 

Ανεφοδιάστε το σεντούκι με τα κέρδη σας με 10 

γραμμές και 5 τροχούς στη διάθεσή σας. Οι γραμμές 

πηγαίνουν από αριστερά προς τα δεξιά. Τα σύμβολα 

scatter λειτουργούν ως μπαλαντέρ, αντικαθιστώντας 

όλα τα σύμβολα στα κανονικά παιχνίδια. 

 

Δωρεάν παιχνίδια με ειδικό επεκτεινόμενο 

σύμβολο 

Μπορείτε να αυξήστε φοβερά τα κέρδη σας με αυτή τη 

λειτουργία. Ένα ειδικό σύμβολο θα επιλεχθεί πριν 

ξεκινήσετε με τα 10 δωρεάν παιχνίδια. Εάν εμφανιστεί 

αυτό το σύμβολο μπόνους οπουδήποτε στο πεδίο 

παιχνιδιού, θα καλύψει όλες τις θέσεις του τροχού στον 

οποίο εμφανίζεται. Τα κέρδη σας υπολογίζονται με το 

τρέχον ποντάρισμά σας. 

 Ενεργοποιούν: Με 3, 4 ή 5 scatter σύμβολα «πύλης» 

ενεργοποιούνται 10 δωρεάν παιχνίδια.  

Πρώτο βραβείο: 50.000 φορές το ποντάρισμα ανά 

γραμμή ανά δωρεάν παιχνίδι. 

Ποσοστό ενεργοποίησης λειτουργίας: 150 - 200 

παιχνίδια. 



 

Κανόνες 

 Η «πύλη» αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός 

από το scatter «ειδικό επεκτεινόμενο σύμβολο».  

 Όλες οι πληρωμές είναι για κέρδη από αριστερά 

προς τα δεξιά, εκτός από τα scatter, που 

πληρώνουν οπουδήποτε.  

 Όλα τα κέρδη είναι σε επιλεγμένες γραμμές, 

εκτός από τα scatter.  

 Αποπληρώνεται μόνο το μεγαλύτερο κέρδος ανά 

επιλεγμένη γραμμή.  

 Τα κέρδη γραμμών πολλαπλασιάζονται με τις 

μονάδες πονταρίσματος ανά γραμμή.  

 Τα κέρδη του scatter πολλαπλασιάζονται με το 

συνολικό ποντάρισμα. 

 Τα κέρδη του scatter προστίθενται στα κέρδη 

των γραμμών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΡΔΟΥΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑ 5x 4x 3x 2x ΓΡΑΜΜΗ SCATTER ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 5.000 1.000 100 10 x     

ΓΟΡΓΟΝΑ 2.000 400 40 5 x     

ΑΓΑΛΜΑ 750 100 30 5 x     

ΣΕΝΤΟΥΚΙ 750 100 30 5 x     

ΑΣΟΣ 150 40 5   x     

ΡΗΓΑΣ 150 40 5   x     

ΝΤΑΜΑ 100 25 5   x     

ΒΑΛΕΣ 100 25 5   x     

10 100 25 5   x     

ΠΥΛΗ 200 20 2     x 
Αντικαθιστά / Ενεργοποίηση 

λειτουργίας 

 


