MOUNT OLYMPUS – The revenge of Medusa
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno, v závislosti od
rozhodnutia hráča na 1-25 herných líniách.

V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami
samotnej hry.
SPIN/TOČ
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/STÁVKA” na jedno roztočenie valcami sa
odvíja od počtu vsadených mincí (COINS/MINCE) na stávku, počtu aktívnych línií a
od hodnoty jednej mince v €. Hráč si hodnotu mince môže upravovať po stlačení
tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) a stlačením tlačidla so
znamienkom „+“ (až po stanovené maximum). 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/Výhra” 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 kliknutí na odkaz VIEW PAYS/VÝHERNÝ KĽÚČ.
Hodnota líniovej výhry v minciach je daná súčinom zvolenej hodnoty "COINS" a
hodnoty uvedenej vo výhernej tabuľke pre danú výhernú kombináciu.
Hodnota líniovej výhry v kreditoch je daná súčinom zvolenej hodnoty "COINS",
hodnoty uvedenej vo výhernej tabuľke pre danú výhernú kombináciu a hodnoty 1
mince.
Scatterová výhra v minciach je daná súčinom celkovej stávky v minciach a hodnoty
uvedenej vo výhernej tabuľke pre scatterovú výhernú kombináciu.
Scatterová výhra v kreditoch je daná súčinom celkovej stávky v kreditoch a hodnoty
uvedenej vo výhernej tabuľke pre scatterovú výhernú kombináciu.
Coins(Mince)/Credits(Kredit)
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením
"Coins/Mince, alebo "Credits/Kredit" - 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.
Scatter symbol
Tento symbol má funkciu Scattera. Scatterové výherné kombinácie platia
kdekoľvek na valcoch. Scatter výhra sa pripočítava do výhier z výherných
línií. 3 - 5 symbolov scatter aktivuje bonusovú hru The Revenge of
Medusa.
Divoký symbol
Divoký symbol WILD má funkciu žolíka - nahrádza chýbajúce symboly vo
výhernej línii, okrem symbolu Scatter. Pokiaľ nahrádza chýbajúci symbol v
línii, tak je výhra zdvojnásobená.
The Revenge of Medusa – bonusové voľné hry

Po natočení 3,4 alebo 5 scatter symbolov získava hráč 5 bonusových voľných spinov.
Pred každým spinom dostáva hráč na výber z piatich hadov ukrývajúcich počet valcov
(1-4 valce), ktoré medúza zmrazí (valce číslo 2- 5) ako divoké pre nasledujúci spin.
Ďalšie voľné spiny nie je možné získavať počas hrania bonusového režimu voľných
hier.

Voľné spiny/voľné hry

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,01 €
- Maximálna stávka na hru: 125 €
- Maximálna výhra zo základnej hry: 16 540 €
- Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry: 104 000 €
Výherná tabuľka:

