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 1. Spil overblik
Sinbad’s Golden Voyage spilles på tre valser, med hver tre
symboler. Spillet har 5 gevinstlinjer og indeholder “nudge”
samt “hold” funktionalitet. Spillet inkluderer derudover
Jackpot Spil, FEATURE Board, FEATURE spor, Cash Trail,
FEATURE Point, Anchor Shoot og Flash.

 2. Jackpot Spil
Aktivering af Jackpot Spil giver som udgangspunkt en runde i
gevinsthjulet, hvilket resulterer i at der vindes en tilfældigt
udvalgt af de syv gevinster. Under dette FEATURE spil vil
Jackpot Spil tælleren tælle én ned, for hvert spil. For hver gang
spilleren får et skattekiste symbol på den midterste
gevinstlinje tildeles en runde i gevinsthjulet.

 3. FEATURE Board
Hvis spilleren får 3 x Sinbad symboler på gevinstlinjen, gives
adgang til FEATURE board spillet. Når dette aktiveres tildeles
beløbet vist på START feltet. Hvis en prinsesse (på valse 3)
lander på en aktiv gevinstlinje under spillet, drejer FEATURE
board valsen, og spilleren rykker det antal felter frem som
valsen lander på. FEATURE boardet består at to ringe med
gevinstfelter.

 4. FEATURE Point
Alle FEATURE point opsamles i en fircifret tæller. Når beløbet
overstiger en vis værdi, kan spilleren indløse gevinsterne vist
under tælleren.

 5. FEATURE Spor
FEATURE sporet placeret på den øverste skærm th. består af
13 gevinstmuligheder. FEATURE Spor gevinster tildeles fra
FEATURE boardet og udbetales med det samme.

 6. Bonus – Ekstra - Super
Hvis spilleren vinder én af disse gevinster, tildeles en gevinst
fra én af de tilhørende puljer.

 7. FLASH
Ved aktivering tildeles en tilfældig gevinst fra Flash tabellen.

 8. Anchor Shoot
Hvis spilleren får 3 x anker symbol på gevinstlinjen, aktiveres
Anchor Shoot. Spilleren tildeles 10 spins i denne tilstand.
Ethvert anker der lander på gevinstlinjen i de næste 10
omgange tildeler spilleren et skud i den nederste række – som
dermed udbetales og fjernes. Hvis der lander to på en
gevinstlinje opnås to skud, tre på en gevinstlinje giver 10 spins
samt ét skud.

 9. Jackpot Chance
Hvis spilleren opnår Jackpot Chance fra et sted i spillet, tildeles
én af de følgende gevinster: 400/800 – Super – Jackpot Spil –
Ekstra.

