Jason and the Golden Fleece
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hra má 25 pevných výherných línií.
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami
samotnej hry.

SPIN
Tlačidlo pre roztočenie spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky roztočením všetkých
piatich valcov. Po roztočení sa tlačidlo zmení na STOP, čo hráčovi umožňuje skoršie
(pred automatickým) zastavenie valcov na jeho pokyn.
Nastavenie hodnoty stávky
Hodnota celkovej stávky hráča “BET” na jedno roztočenie valcami sa odvíja od počtu
vsadených mincí (COINS) na stávku a od hodnoty jednej mince v €. Hráč si hodnotu
mince, ako aj počet mincí môže upravovať po stlačení tlačidla BET.
Aktuálna hodnota mince je potom platná aj na ďalšie hry, až do ukončenia hry,
prípadne úpravy hráčom. Hodnota stávky je uvádzaná v závislosti od nastavenia
v kreditoch alebo minciach.
Výhry
Aktuálna výška prípadnej výhry je zobrazovaná na displeji s názvom “Win” pod
výhernými valcami (v pravej dolnej časti prístroja).
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava. Scatterové výhry sú platné kdekoľvek
na valcoch. Pri viacerých možnostiach výherných kombinácií na línii platí len tá
najvyššia. V prípade viacerých výherných kombinácií v niekoľkých výherných líniách
sa hodnota výhier sčíta. Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa
zobrazí po stlačení tlačidla VIEW PAYS. Výherná tabuľka uvádza hodnotu výhry
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danej výhernej kombinácie v kreditoch, alebo minciach v závislosti od aktuálneho
nastavenia.
Coins/Credits
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením
"Coins“ (mince), alebo "Credits" (kredity) - podľa aktuálneho nastavenia v ľavej
dolnej časti výherného prístroja.
Kredity sú ekvivalentom Eura (1 kredit má hodnotu 1 Eura), je však možné nastaviť
hodnotu mince.
Divoký scatter symbol – Jason and Folden fleece .
Tento symbol má funkciu Scattera, aj Divokého symbolu (žolíka). Nahrádza
chýbajúce symboly vo výhernej línii okrem symbolu Zlaté Rúno (scatter). Pri
nahradení znásobí výhru 2x.
3,4, alebo 5 symbolov divokého scattera spúšťa 10 voľných hier, v ktorých
sú výhry znásobené 3x. Počas voľných hier možno vyhrať ďalšie voľné hry. Max.
možná výhra vo voľných hrách je 110 000 kreditov / 220 000 mincí. Počas voľných hier
možno vyhrať Bonusovú hru Jason’s Journey.

Voľná hra

Bonusová hra - Jason’s Journey
Po získaní 3,4 a 5 symbolov Zlatého rúna (scatter ) sa aktivuje bonusová
hra Jason’s Journey (Jasonova cesta). Ide o Bonusovú hru v ktorej na
mape pláva Jasonova loď po vyznačených miestach. Cieľom je dosiahnuť
koniec tejto cesty (bonus sa musí nahrať viackrát, pri natočení bonusu je
dosiahnuté vždy len jedno miesto).
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Princíp bonusových hier na zastávkach Jasonovej plavby:
Iolcus – nájsť v zobrazených objektoch Bonusové výhry
Typ hry

Hľadanie Bonusových výhier

Počet objektov

12 štítov

Počet výberov hráča
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Max. možná výhra

7500 kreditov / 15 000 mincí

Mysia Harpy Bonus - nájsť 4 zhodné symboly (oheň, voda, vietor, alebo zem)
Nájdený multiplikátor 2x znásobí výhru.
Typ hry

Výber, pokiaľ nie je zhoda symbolov

Počet objektov

17 harpií

Počet výberov hráča

Až do 17

Max. možná výhra

6 250 kreditov / 12 500 mincí

Symplegades Shipwreck Bonus - výber áno/nie na ponúkaný objekt
Typ hry

Výber, pokiaľ sa nezobrazí Stop

Počet objektov
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Počet výberov hráča

1 / možnosť odmietnuť 2 objekty

Max. možná výhra

6 250 kreditov / 12 500 mincí

Crete Wheel Bonus - koleso násobkov celkovej stávky
Typ hry

Kolesový bonus

Počet možností

15

Počet zatočení hráčom

Až do 5

Max. možná výhra

10 000 kreditov / 20 000 mincí

Sirenum Card Bonus - tipovanie hodnoty nasledujúcej karty (vyššia / nižšia).
Ak sa otočia všetky štyri, hráč má možnosť získať Poker bonus.
Typ hry

(Hi Lo Card Bonus) / (Bonus s vyššou/nižšou kartou)

Počet kariet
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Počet tipovaní

Až do 4 – s extra výhrou

Max. možná výhra

18 500 kreditov / 37 000 mincí

Colchis Potion Bonus - nájsť v zobrazených objektoch prísady na uspanie draka.
Typ hry

Hľadanie Bonusu

Počet objektov

20

Počet výberov hráča

Až do 19
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Max. možná výhra

9 500 kreditov / 19 000 mincí

Výherná tabuľka: max. stávka 125 €, 10 mincí, hodnota 1 mince 0,50
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Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,25 €
- Maximálna stávka na hru: 125 €
- Maximálna výhra zo základnej hry: 37 500 €
- Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry: 112 500€
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