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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!                     
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Σχετικά με το Sizzling Hot™ deluxe 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Είδος παιχνιδιού Κουλοχέρης με 5 γραμμές, 5 τροχούς 

Θέμα ΦρούτακαιΦωτιά 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

  
 Σύμβολο scatter 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 

Προεπιλεγμένο μέγιστο κέρδος Σε μία γραμμή: 5000 φορές ποντάρισμα ανά γραμμή 

Συχνότητα ενεργοποίησης (%) Περίπου 12% στις 5 γραμμές 

Τζάκποτ Δεν ενδείκνυται 

Μεταβλητότητα    

   

Παραλλαγές 

Παραλλαγές (%) 88 90 92 94 95 95,6 96 97 

Απόδοση (%) 88,14 90,02 92,28 94,16 95,09 95,66 96,15 97,04 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 



 

Θέμα παιχνιδιού και γραφικά 

Μαζέψτε μια χούφτα νόστιμα φρούτα στο Sizzling 

Hot™ deluxe! Με 5 γραμμές κατά μήκος 5 τροχών θα 

μαζέψετε ένα σωρό φρούτα - ειδικά όταν τα φρούτα 

πιάνουν φωτιά και ενισχύουν το ταμείο σας! 

 

Βασικό παιχνίδι 

Στόχος είναι να πετύχετε 5 ίδια σύμβολα κατά μήκος 

μίας γραμμής. Στο κανονικό παιχνίδι, οι τυχεροί 

συνδυασμοί ξεκινούν από τα αριστερά στον πρώτο 

τροχό και πηγαίνουν κατά μήκος της γραμμής προς τα 

δεξιά. Εάν πετύχετε μία σειρά με τουλάχιστον 3 ίδια 

σύμβολα ή 2 διαδοχικά «κερασάκια» και το σερί 

κέρδους σας έχει ήδη αρχίσει! 

 

Κανόνες 

 Όλα τα κέρδη είναι για συνδυασμούς από 

αριστερά προς τα δεξιά, εκτός από τα scatter. 

 Όλα τα κέρδη είναι σε επιλεγμένες γραμμές 

εκτός από τα scatter. 

 Τα scatter πληρώνουν για όλους τους 

συνδυασμούς. 

 Αποπληρώνεται μόνο το μεγαλύτερο κέρδος ανά 

επιλεγμένη γραμμή. 

 Τα κέρδη γραμμών πολλαπλασιάζονται με το 

ποντάρισμα 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 

7 5000 1000 100   x     

ΠΕΠΟΝΙ 500 200 50   x     



ΣΤΑΦΥΛΙΑ 500 200 50   x     

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ 200 50 20   x     

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 200 50 20   x     

ΛΕΜΟΝΙ 200 50 20   x     

ΚΕΡΑΣΙ 200 50 20 5 x     

ΑΣΤΕΡΙ 50 10 2     x   

 


