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Σχετικά με το Power Stars™ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Είδος παιχνιδιού Κουλοχέρης με 10 γραμμές, 5 τροχούς 

Θέμα Καυτά Φρούτα 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

  
 Δωρεάν παιχνίδια 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 

Προεπιλεγμένο μέγιστο 

κέρδος 

1.000 φορές ποντάρισμα ανά γραμμή επί τις γραμμές που 

παίζετε 

Συχνότητα ενεργοποίησης 

(%) 
Περίπου 13% σε 10 γραμμές που παίζετε 

Τζάκποτ Δεν ενδείκνυται 

Μεταβλητότητα  
  

  

  

Παραλλαγές 

Παραλλαγές (%) 88 90 92 94 95 96 97 

Απόδοση (%) 88,34 90,28 92,39 94,23 95,07 96,07 97,12 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 



 

Θέμα παιχνιδιού και γραφικά 

Φτάστε τ' άστρα με τα φλεγόμενα φρούτα στο Power 

Stars™ και πάρτε μια γενναιόδωρη σοδειά. 

 

Βασικό παιχνίδι 

Το Power Stars™ παίζεται σε 5 τροχούς και 10 

γραμμές. Στόχος είναι να πετύχετε 5 ίδια σύμβολα κατά 

μήκος μίας γραμμής. Στο κανονικό παιχνίδι, οι τυχεροί 

συνδυασμοί ξεκινούν στον πρώτο τροχό τα αριστερά ή 

δεξιά και πηγαίνουν κατά μήκος της γραμμής προς τα 

δεξιά ή τα αριστερά. Για να κερδίσετε, τα σύμβολα 

πρέπει να είναι το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς να 

υπάρχουν άλλα σύμβολα μεταξύ τους. 

 

Δωρεάν Respin 

Τα σύμβολα «εStar» εμφανίζονται μόνο στους τροχούς 

2, 3 και/ή 4. Ένα αστέρι που εμφανίζεται σε 

οποιονδήποτε τροχό επεκτείνεται και καλύπτει όλες τις 

θέσεις σε αυτόν τον τροχό για ένα δωρεάν παιχνίδι 

στους άλλους τροχούς. Το «Star» αντικαθιστά όλα τα 

σύμβολα σε όλες τις θέσεις στους τροχούς. 

Ποσοστό ενεργοποίησης λειτουργίας: 25 - 40 

παιχνίδια 

 

 



 

Κανόνες 

 Το «Star» αντικαθιστά όλα τα σύμβολα σε όλες 

τις θέσεις στους τροχούς. 

 Κερδίζουν οι συνδυασμοί από αριστερά προς τα 

δεξιά και από τα δεξιά προς τα αριστερά. 

 Όλα τα κέρδη είναι σε επιλεγμένες γραμμές. 

 Το μεγαλύτερο κέρδος μόνο ανά κατεύθυνση 

πληρωμής. 

 5 ίδια κέρδη αποπληρώνονται μόνο μία φορά. 

 Τα κέρδη γραμμών πολλαπλασιάζονται με τις 

μονάδες πονταρίσματος ανά γραμμή. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Όλα τα κέρδη αναγράφονται σε μονάδες. Όλα τα κέρδη είναι για ποντάρισμα μίας μονάδας. 

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

7 1.000 500 100   x     

ΚΑΜΠΑΝΑ 500 200 50   x     

ΠΕΠΟΝΙ 200 50 20   x     

ΣΤΑΦΥΛΙΑ 200 50 20   x     

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ 150 30 10   x     

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 150 30 10   x     

ΛΕΜΟΝΙ 100 20 10   x     

ΚΕΡΑΣΙ 100 20 10   x     

ΑΣΤΕΡΙ           x 

Αντικαθιστά / ενεργοποιεί ένα 

δωρεάν Respin στους άλλους 

τροχούς 

 


