
Silver Trails™ 

 

 

 

Silver Trails™  

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 Redline 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!                     

© 2020, REDLINE ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

Σχετικά με το Silver Trails™  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Είδος παιχνιδιού Allpays, ελάχιστο ποντάρισμα 30 μονάδες 

Θέμα Γουέστερν 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

 

 Πολλαπλασιαστές μπόνους 

 Λειτουργία Silver Trails Jackpots 

 Λειτουργία Ρίσκο 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 

Προεπιλεγμένο μέγιστο κέρδος 1.500 x συνολικό ποντάρισμα 

Συχνότητα ενεργοποίησης (%) Περίπου 30% 

Τζάκποτ Τζάκποτ 3 επιπέδων 

Μεταβλητότητα  
 

 

Παραλλαγές 

Παραλλαγές (%)      90     92     94     95      96    97 

Απόδοση (%)  90,19% 92,15% 94,19% 95,15% 96,12% 96,99% 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 



 

Θέμα παιχνιδιού και γραφικά 

Ετοιμαστείτε για χρυσές ανταμοιβές στο 

Silver Trails™. Ο κουλοχέρης 5 τροχών 

με 243 διαφορετικά μονοπάτια κέρδους 

διαθέτει συναρπαστικές λειτουργίες. 

Πρώτον, μία λειτουργία Hold and Spin με 

πολλαπλασιαστές μπόνους στην κορυφή 

των τροχών. 

Δεύτερον, στοιβαγμένα Silver Star που 

πολλαπλασιάζουν με άμεσα κέρδη εάν 

πετύχετε μία στοίβα στους τροχούς 1, 3 ή 

5.   

 

 

Βασικό παιχνίδι  

Στόχος σας στο Silver Trails™ είναι να 

πετύχετε 5 ίδια σύμβολα σε ένα από τα 

243 μονοπάτια κέρδους που πηγαίνουν 

από τα αριστερά προς τα δεξιά. Κατά τη 

διάρκεια των βασικών περιστροφών όταν 

τα Silver Star γεμίζουν τους τροχούς 1, 3 

ή 5, οι αξίες των κερδών που 

αναγράφονται σε αυτά τα Silver Star 

πολλαπλασιάζεται με την αξία που 

αναγράφεται στην κορυφή αυτού του 

τροχού, και τότε δίνεται αυτό το κέρδος. 

Οι πολλαπλασιαστές αλλάζουν τυχαία 

μετά από κάθε παιχνίδι. 

 



 

Λειτουργία Silver Trails Jackpots 

Αν εμφανιστούν οπουδήποτε στην οθόνη 

6 ή περισσότερα σύμβολα Silver Star 

ενεργοποιούν τη λειτουργία Silver Trails 

Jackpots. Τα σύμβολα Silver Star που 

ενεργοποίησαν μένουν σταθερά και 

δίνονται 3 περιστροφές μπόνους για όλες 

τις άλλες θέσεις συμβόλων. Κάθε φορά 

που πέφτει ένα νέο Silver Star στους 

τροχούς, ο μετρητής περιστροφών 

μπόνους επιστρέφει στο 3. Το Grand 

Jackpot δίνεται εάν όλες οι θέσεις στην 

οθόνη είναι γεμάτες με Silver Star. Κατά 

τη διάρκεια της λειτουργίας hold and 

spin, όταν τα Silver Star γεμίσουν 

οποιονδήποτε τροχό, τότε οι αξίες των 

κερδών που αναγράφονται σε αυτά τα 

Silver Star, πολλαπλασιάζονται με τους 

πολλαπλασιαστές μπόνους που 

αναγράφονται στην κορυφή αυτού του 

τροχού. Το κέρδος δίνεται στο τέλος της 

λειτουργίας hold and spin. 

Τα κέρδη Silver Star μπορεί να χαρίσουν 

Minor και Mini τζάκποτ ή μέχρι και 9x το 

συνολικό ποντάρισμα. 

Πιθανοί πολλαπλασιαστές μπόνους είναι 

μέχρι και 20x. 

 



 

Κανόνες 

 Κερδίζουν οι συνδυασμοί όμοιων 

συμβόλων. 

 Κερδίζουν οι συνδυασμοί από 

αριστερά προς τα δεξιά. 

 Το wild αντικαθιστά όλα τα 

σύμβολα εκτός από τα Silver Star. 

 Τα κέρδη των scatter και τα κέρδη 

allpay προστίθενται. 

 Σε περίπτωση σφάλματος 

ακυρώνονται όλα τα κέρδη και 

παιχνίδια. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΡΔΟΥΣ 

ΣΥΜΒΟΛΟ 5x 4x 3x 
ΕΙΔΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

WILD 
   

Αντικαθιστά 

όλα τα 

σύμβολα εκτός 

από τα Silver 

Star 

Εμφανίζεται 

στοιβαγμένο 

στους τροχούς 

2 και 4 

ΚΑΟΥΜΠΟΗΣ 500 100 25 
 

ΚΑΟΥΜΠΟΙΣΣΑ  200 50 25 
 

ΑΣΗΜΙ 100 50 25 
 

ΟΠΛΟ 100 40 20 
 

ΧΑΡΤΙΑ 80 30 10 
 

Α 50 15 5 
 

Κ 50 15 5 
 

Q 50 15 5 
 



J 50 15 5 
 

10 50 15 5 
 

SILVER STAR 
   

6 ή 

περισσότερα 

ενεργοποιούν 

τη λειτουργία 

Silver Trails 

Jackpots 

Αποδοχή δημόσιων προδιαγραφών 
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