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Immortal Romance™ 

 

Despre Immortal Romance™ 
Immortal Romance™ este un aparat slot cu cinci role, 243 moduri de plată și 300 de monede. 
  

    

Simboluri obișnuite și speciale 

  

• Simbolurile obișnuite 

• Simbol wild, multiplicator 

• Simbol scatter 
  

Funcțiile și jocurile bonus 

  

• Joc bonus Wild Desire 

• Joc bonus Chamber of Spins 

• Funcția Realizări de pe tabelul de plăți 
  

Jocul și funcțiile avansate 

  

• Jucarea jocului 

• Jocuri gratuite 
  

Simbolurile obișnuite 

Simbolurile obișnuite sunt toate simbolurile de pe role care nu au o funcție bonus, dar 
completează combinații câștigătoare obișnuite pe modurile de plată activate. 
  
Regulile de plată pentru simbolul obișnuit: 
  

• Simbolurile care se potrivesc trebuie să fie unele lângă altele pe un mod de plată 
activat. 

• Combinațiile de câștiguri obișnuite se plătesc de la stânga la dreapta, astfel un simbol 
trebuie afișat pe prima rolă a slotului. O combinație de simboluri care începe de la a 
doua, a treia, a patra sau a cincea rolă a slotului nu se plătește. 

• Plăţile obişnuite depind de numărul de monede pe care pariezi per învârtire. Pentru 
fiecare învârtire, suma pariului pe care îl alegi este înmulțită automat cu multiplicatorul 
de pariu. 

Simbol wild, multiplicator 
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Simbolul Immortal Romance™ este un simbol wild, multiplicator.  
  
Regulile simbolului Wild, multiplicator: 
  

• Acest simbol dublează plata oricărei combinații pe care o completează ca simbol wild. 

• Acest simbol nu înlocuieşte simbolul scatter. 

• Acest simbol creează propria combinație câștigătoare atunci când într-un mod de 
plată apar mai multe simboluri. Aceste plăți nu sunt multiplicate. 

• Nu înregistrează o realizare atunci când aceasta completează orice combinație.  

Simbol scatter 

 
  
Simbolul Scatter Knocker este un simbol scatter.  
  
Reguli pentru simbolul scatter: 
  

• Două sau mai multe simboluri trebuie să apară oriunde pe role pentru a crea un 
câștig. 

• Acest simbol nu este substituit de simbolul wild, multiplicator. 

• Câştigurile scatter sunt calculate prin înmulţirea plății combinației de simbol scatter cu 
numărul total de monede obișnuite pariate. 

• Plăţile scatter depind de pariul tău total. 

• Câştigurile bonus şi scatter sunt adăugate la câştigurile obişnuite. 

• Trei sau mai multe simboluri Scatter Knocker împrăștiate pe role activează jocul 
bonus Chamber of Spins.  

Joc bonus Wild Desire 

Jocul bonus Wild Desire este activat aleatoriu în timpul unui joc slot obișnuit. 
  
Regulile jocului bonus: 
  

• Până la cinci role sunt transformate într-o rolă wild. 

• Simbolul Immortal Romance™ și simbolul Scatter Knocker nu apar. 

Joc bonus Chamber of Spins 
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Trei sau mai multe simboluri Scatter Knocker împrăștiate pe role activează jocul bonus 
Chamber of Spins. 
  
Regulile jocului bonus Free Spins: 
  

• Poţi juca unul din cele patru jocuri bonus.  

• După cinci activări secvențiale, este deblocat un joc bonus. 

• Fiecare joc bonus oferă învârtiri gratuite cu o funcție bonus suplimentară. 

• Toate pariurile şi modurile de plată jucate în învârtirile gratuite coincid cu învârtirea 
care a activat jocul bonus. 

  
Jocurile bonus sunt: 
  

• Joc bonus Amber 
  
Acest joc bonus este întotdeauna deblocat. 
  
Primeşti zece învârtiri gratuite. 
  
Toate câştigurile sunt înmulţite cu 5 în timpul învârtirilor gratuite. 
  
Învârtirile gratuite pot fi reactivate în timpul free spins bonus. 
  
Dacă trei sau mai multe simboluri Scatter Knocker sunt împrăștiate pe role în timpul 
învârtirilor gratuite, primești învârtiri gratuite suplimentare. Învârtirile gratuite extra 
sunt adăugate la numărul de învârtiri gratuite rămase. 
  

• Joc bonus Troy 
  
Acest joc este deblocat atunci când activezi jocul bonus Chamber of Spins de cinci 
ori. 
  
Primeşti cincisprezece învârtiri gratuite. 
  
Orice câștig activează funcția bonus Vampire Bat. Simbolurile aleatorii se tranformă 
într-un simbol wild, multiplicator. 
  
Ți se atribuie o valoare de multiplicare 6x la plata oricărei combinații pe care o 
completează ca simbol wild. 
  
Jocul bonus nu poate fi reactivat în timpul învârtirilor gratuite. 
  

• Joc bonus Michael 
  
Acest joc este deblocat atunci când activezi jocul bonus Chamber of Spins de zece 
ori. 
  
Primeşti douăzeci de învârtiri gratuite. 
  
Acest joc este prevăzut cu o funcție Rolling Reels™. 
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• Combinațiile câștigătoare sunt eliminate din role după ce ești plătit. 

• Simbolurile de deasupra simbolurilor eliminate își schimbă poziția pentru a 
umple spațiile goale. 

• Acest procedeu se repetă. 

• În timpul învârtirilor gratuite primești o valoare de multiplicare pentru fiecare rolă 
care se învârte.  

• Valoarea de multiplicare crește la fiecare câștig consecutiv. Valoarea de 
multiplicare oferită creşte cu 1. 

• Poţi câştiga o valoare de multiplicare de până la 5x. 

• Valoarea de multiplicare este resetată la 1x atunci când simbolurile cascading 
nu formează o combinație câștigătoare.  

  
Jocul bonus nu poate fi reactivat în timpul învârtirilor gratuite. 
  

• Joc bonus Sarah 
  

 
  
Acest joc este deblocat după ce ai activat jocul bonus Chamber of Spins de 
cincisprezece ori. 
  
Primeşti douăzeci şi cinci de învârtiri gratuite. 
  
Dacă un simbol Wild Vine este afișat pe rola 3, până la paisprezece simboluri 
obișnuite sunt transformate în simboluri wild. 
  
Nu există plăți pentru simbolul Wild Vine. 
  
Învârtirile gratuite pot fi reactivate în timpul free spins bonus. 
  
Dacă două, trei, patru sau cinci simboluri Scatter Knocker sunt împrăștiate pe role în 
timpul unei învârtiri gratuite, câștigi una, două, trei, respectiv patru învârtiri gratuite 
suplimentare. Învârtirile gratuite extra sunt adăugate la numărul de învârtiri gratuite 
rămase. 

Funcția Realizări de pe tabelul de plăți 

Funcția Realizări de pe tabelul de plăți îți permite să ții evidența stării câștigurilor tale prin 
evidențierea combinațiilor de simbol cu care ai câștigat. 
  
Regulile realizării de pe tabelul de plăți: 
  

• Odată ce ai câștigat toate combinațiile pentru un simbol anume, ești anunțat despre 
această realizare, iar simbolul este evidențiat în tabelul de plată. 

• Realizările sunt permanent evidenţiate în tabelul de plată, chiar și după ce ieşi din joc. 

• Realizările sunt înregistrate în timpul jocului slot obișnuit și al jocului bonus Wild 
Desire. 
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• Următoarele nu se consideră realizări: 
 

• O combinație câștigătoare completată de un simbol wild. 

• Câștigurile jocului bonus Chamber of Spins. 

Jucarea jocului 

Obiectivul jocului este de a învârti rolele astfel încât simbolurile să formeze o combinație 
câștigătoare pe modul de plată.   
  
În cadrul acestui joc: 
  

• Toate cele 243 moduri de plată sunt permanent activate. 

• Toate modurile de plată sunt activate în permanență pentru fiecare învârtire, deci nu 
poți selecta sau deselecta modurile de plată. 

• Toate sumele pariului sunt înmulțite automat cu un multiplicator de pariu de 30. Astfel, 
dacă pariezi 1 monedă, pariezi 1 monedă x 30 = 30 de monede pariate în total per 
învârtire. 

• Pentru fiecare învârtire, suma pariului pe care îl alegi este înmulțită automat cu 
multiplicatorul de pariu. 

• Poţi paria până la 10 monede per învârtire. 

• Toate tabelele de plăți afișează numărul de monede câștigate pentru fiecare 
combinație. 

• Toate sumele câștigului din tabelul de plăți în PlayCheck sunt afișate în monede. 

• Numărul de credite câștigate depinde de numărul total de monede câștigate înmulțit 
cu mărimea monedei pariate. 

• Combinațiile de câștiguri multiple sunt plătite per mod de plată. Dacă există mai multe 
combinaţii pentru simboluri diferite pe un mod de plată, eşti plătit pentru fiecare 
combinaţie. Dacă există mai multe combinaţii câştigătoare pentru acelaşi simbol pe 
un mod de plată, ţi se plăteşte numai valoarea celei mai mari combinaţii. 

• În cazul în care combinațiile de simbol câștigătoare sunt afișate pe mai multe moduri 
de plată, ți se plătește fiecare combinație. 

  
Pentru a juca: 
  

1. Plasează un pariu. Cum? 
  

• Fă clic pe Plus (+) sau Minus (-) pentru a selecta mărimea monedei pe care vrei să 
pariezi. 

• Fă clic pe Monede pentru a selecta numărul de monede pe care vrei să pariezi. 

• Pentru a paria numărul maxim de monede permis, fă clic pe Pariu max. Numărul 
monedelor pariate creşte la maxim, iar jocul începe automat. 

 
2. Fă clic pe Învârte. Rolele încep să se învârtă. 

 

• Dacă ai o combinație câștigătoare aliniată pe modul de plată, câștigul este 
evidențiat pe role. Ţi se plăteşte suma câştigată după cum este afişată în caseta 
Câştig. 

• Dacă nu ai o combinație câștigătoare, jocul ia sfârșit, iar tu poți juca din nou. 
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• În unele jocuri slot, butonul Învârte devine un buton Oprește. Fă clic pe Oprește 
pentru a afișa rezultatele tale mai repede. Acest lucru nu influențează rezultatele 
învârtirii. 

AutoPlay, opțiuni și statistici 

Poți modifica opțiunile și vizualiza statisticile pentru jocuri utilizând butoanele Opțiuni sau 
Statistici. 
  
De asemenea, poți învârti un număr determinat de ori, în succesiune, fără a interacționa cu 
jocul, utilizând AutoPlay sau AutoSpin. În anumite jocuri, AutoPlay este disponibil doar în 
modul Expert. 
  

  Fiecare joc are opțiuni și setări AutoPlay diferite. Este posibil ca unele dintre acestea să nu fie disponibile în 

jocul pe care îl joci. 

  

Ce dorești să faci? 
  
Află mai multe despre opțiunile AutoPlay 
  
Opțiunile AutoPlay diferă de la un joc la altul. Este posibil ca jocul tău să nu fie prevăzut cu 
toate aceste opțiuni. 
  

Opțiuni AutoPlay   

Număr de învârtiri Setează numărul de ori în care rolele slot-ului se 

învârt în timpul sesiunii AutoPlay. 

Număr de secunde între învârtiri Setează întârzierea dintre învârtirile AutoPlay. 

Până când se oprește Continuă Autoplay până când faci clic pe butonul 

Oprește. Acest lucru nu influențează rezultatele 

învârtirii. 

Oprește dacă un câștig depășește sau 

este egal 

Oprește învârtirile dacă numărul de credite 

câștigate la orice învârtire depășește sau este 

egal cu suma selectată. 

Oprește de îndată ce toate învârtirile s-

au finalizat 

Oprește după ce joci numărul selectat de 

învârtiri ale rolei. 

Oprește după ce ai câștigat jackpot-ul Oprește învârtirile dacă ai câștigat jackpot-ul. 

Oprește la orice câștig Oprește sesiunea în cazul în care câștigi la o 

învârtire. 

Oprește dacă creditele cresc în funcție 

de 

Oprește sesiunea dacă numărul de credite crește 

în funcție de suma selectată. 

Oprește dacă creditele scad în funcție 

de 

Oprește sesiunea dacă numărul de credite scade 

în funcție de suma selectată. 
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Oprește la o funcție Se oprește dacă funcția Free Spins sau o altă 

funcție bonus este declanșată. 

Pornește AutoPlay fără a afișa această 

casetă de dialog 

Pornește sesiunile viitoare fără a vizualiza 

setările AutoPlay, utilizând setările tale salvate 

sau setările implicite. 

  
Activare mod Expert 
  

1. Fă clic pe Expert. Funcțiile modului Expert, cum ar fi AutoPlay, sunt activate. 
  
Joacă o sesiune AutoPlay 
  

1. Selectează o sumă de pariu. Trebuie să selectezi o sumă de pariu înainte să începi 
sesiunea Autoplay, întrucât AutoPlay joacă cu ultima valoare a pariului. 

2. Dacă jocul este prevăzut cu modul Expert, fă clic pe Expert. 
3. Fă clic pe AutoPlay. 

 

• În anumite jocuri, nu poți seta numărul de învârtiri pentru a juca în sesiunea 
AutoPlay, prin urmare, dacă faci clic pe acest buton, AutoPlay este inițializat și 
continuă până când faci clic pe Oprește. Butonul Oprește nu influențează 
rezultatele învârtirii. 

• În alte jocuri, acest buton îți permite să alegi un număr de învârtiri pe care dorești 
să îl joci și opțiunile tale de oprire. De îndată ce ai configurat aceste opțiuni, fă clic 
pe Începe pentru a inițializa sesiunea AutoPlay. 

  
Află mai multe despre opțiunile jocului 
  
Opțiunile jocului diferă de la un joc la altul. Este posibil ca jocul tău să nu fie prevăzut cu toate 
aceste opțiuni. 
  

Învârtire rapidă Sporește viteza de învârtire a rolei slot-ului 

pentru ca rezultatele tale să fie afișate mai 

rapid. Acest lucru nu influențează rezultatele 

învârtirii. 

Învârtire rapidă în Free Spins Sporește viteza de învârtire a rolei slot-ului 

pentru ca rezultatele tale să fie afișate mai 

rapid. Acest lucru nu influențează rezultatele 

învârtirii. 

Oprirea funcției Gamble Dezactivează funcția Gamble în timpul jocului 

Slot. 

Permiterea Gamble Activează funcția Gamble în timpul jocului Slot. 

Setări sunet Afișează opțiunile pentru sunet. 

Oprirea Cinematic Spins Joacă jocul cu sau fără o selecție de clipuri video 

de pe fundal în timp ce învârți o rolă. 
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Grafice Afișează graficele jocului cu efecte de bază sau 

optimizate. 

Efecte de înaltă calitate  Joacă jocul cu sau fără efectele de înaltă 

calitate. 

Ascundere cost pentru Respin Afișează sau ascunde costul pentru respin atunci 

când așezi indicatorul mouse-ului pe un buton 

de Respin. 

Ordinea de oprire a rolei Afișează opțiunile privind ordinea de oprire a 

rolei. 

Valorile soldului, ale pariului și ale 

câștigului 

Afișează aceste valori pentru jocul pe care îl joci, 

în monede sau credite. 

Activare 3D Stereo Îți permite să comuți între modul 3D și modul 

standard. 

Editare avatar Poți adăuga o imagine de avatar sau să editezi o 

imagine de avatar existentă. 

  
Modifică opțiunile de joc 
  

1. Fă clic pe Opțiuni. 
2. Alege setările necesare. 
3. Fă clic pe OK. 

  
  
Află mai multe despre statisticile jocului 
  

Rezultate învârtire 

  

Afișează numărul de învârtiri efectuate în timpul 

sesiunii actuale de joc, durata sesiunii de joc și 

media învârtirilor pe oră. 

Cele mai mari câștiguri Afișează primele trei câștiguri cele mai ridicate în 

timpul sesiunii actuale de joc. 

  
Vizualizează statisticile de joc 
  
Statisticile se aplică doar sesiunii actuale de joc. Atunci când părăsești jocul, statisticile sunt 
resetate la zero. 
  

1. Fă clic pe Statistici (%). 
2. Vizualizează statisticile jocului actual.  
3. Fă clic pe OK. 

  
  


