Immortal Romance
je 5-valcový, ne-líniový výherný video prístroj, ktorý umožňuje hráčovi vyhrať až 243
spôsobmi.
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, zobrazovaná pod titulkom “BET”, na jedno
roztočenie valcov, sa odvíja od počtu vsadených mincí (COINS) na stávku, od
hodnoty jednej mince a navyše je znásobená násobiteľom x30. 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 do úpravy hráčom. Hodnota stávky je uvádzaná v závislosti od nastavenia
v kreditoch alebo minciach.
BET MAX
Po aktivácii tejto funkcie sa všetky ďalšie hry, až do ukončenia hry, prípadne úpravy
hráčom, budú hrať (pri danej hodnote mince), za maximálnu možnú výšku stávky na
jedno otočenie valcov.
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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
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 symbol - Immortal Romance
Tento symbol má vo výherných kombináciách funkciu žolíka (nahrádza
chýbajúce symboly, okrem Scattera). Pokiaľ nahrádza chýbajúci symbol vo
výhernej kombinácii, zároveň znásobí výhru x2. Neplatí však počas hernej
funkcie “WILD DESIRE”.
Divoká hra WILD DESIRE
Táto hra sa aktivuje náhodne - 1 až 5 valcov môže byť zmenených na WILD (divoké)
a symboly na nich potom majú funkciu žolíka. Počas tejto hry nie je možné získať voľné
hry.
Bonusová hra – The chamber of spins
Po získaní 3,4 alebo 5 symbolov Scatter (lev) sa aktivuje bonusová hra The
chamber od spins (Komnata spinov). Hráč si vyberie 1 zo 4 postáv (Amber,
Troy, Michael, Sarah) a následne sa spustia sa voľné hry (free spins) so
špeciálnymi bonusmi. Každá z postáv ponúka rôznu kombináciu voľných hier
a bonusov.
Jednotlivé voľby sú aktivované príslušným počtom vstupov do tejto bonusovej hry.
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Voľba v Chamber of Spins

Voľba AMBER:
Dostupná od 1. spustenia bonusovej hry.10 voľných hier, každá výhra je znásobená x5,
je možné vyhrať ďalšie voľné hry.
Voľba TROY:
Dostupná od 5. spustenia bonusovej hry. 15 voľných hier, pri výhre netopiere náhodne
zmenia (max. 6 krát) niektorý zo symbolov na divoký (nahrádza chýbajúce symboly vo
výhernej kombinácii) , s násobiteľom 2x alebo 3x. Ďalšie voľné hry nie je možné vyhrať
Voľba MICHAEL:
Dostupná od 10. spustenia bonusovej hry. 20 voľných hier, po zisku výhry na
výherných kombináciách, symboly tvoriace výhernú kombináciu vypadávajú z
herného okna a na ich voľné miesta sú automaticky doplnené ďalšie symboly, ktoré
môžu opäť vytvoriť rovnakú, prípadne novú výhernú kombináciu. Po každom takomto
výhernom doplnení, sa postupne zvyšuje násobiteľ výhry (2x, 3x, 4x, 5x). Ďalšie
voľné hry nie je možné vyhrať.
Voľba SARAH:
Dostupná od 15. spustenia bonusovej hry. 25 voľných hier, hra obsahuje špeciálny
divoký symbol WILD VINE, ktorý sa môže zobraziť na 3. valci a náhodne zmeniť
ostatné symboly (max. 14 symbolov) na WILD VINE, ktoré nahrádzajú chýbajúce
symboly vo výhernej kombinácii. Kombinácia 2-och až 5-tich symbolov Scatter (lev)
vyhráva 1 až 4 voľné hry (podľa počtu scatterov).
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Bonus v móde Sarah
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Bonus v móde Michael

Troy Bonus
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Amber Bonus

Výherná tabuľka: celková stávka 6 €, 10 mincí, hodnota 1 mince je 0,02€
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Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,30 €
- Maximálna stávka na hru: 6 €
- Maximálna výhra: 72 900 €
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