CASINO PATIENCE® REGULILE
JOCOLUI
Casino Patience ® este un joc de carti de tip Solitaire. Obiectivul
jocului este de a elibera cărțile din pachet, astfel încât să
construiască teancurile de simboluri diferite în ordine ascendentă,
începând cu ași ca fundații. Pentru fiecare 52 de pariuri pe care le
pariați, veți primi câte 5 unități pentru fiecare carte pe care o
puteți plasa într-un teanc.

Regulile de plată
•

Pentru fiecare dintre cele 52 de cărţi pariate, tu vei fi plătit
cu 5 unităţi pentru fiecare carte pe care o plasezi într-un
teanc.

Plăţi - Informaţii suplimentare
•

•

•
•

Balanţa, suma pariată şi câştigul sunt afişate în moneda
jucătorului.
Toate premiile afişate sunt premii totale, toţi multiplicatorii
aplicaţii fiind deja luaţi în considerare.
Defecţiunea anulează toate plăţile şi jocurile.
RTP-ul acestui jos este: 96.8%.

Înţelegerea
•
•
•

Un singur pachet de 52 de cărţi este folosit.
Sunt 4 teancuri care iniţial sunt goale.
Sunt 7 coloane cu carţile cu faţa în jos, iar ultima carte cu
faţa în sus. Carţile sunt distribuite de la stânga la dreapta,
după cum urmează: O carte în primul teanc, 2 cărţi în a
doua, 3 cărţi in a treia și așa mai departe până la 7 cărți
în ultimul teanc din dreapta.

•

•

•

Cărţile rămase sunt puse cu faţa în jos în pachetul din
stânga sus.
Un pachet de joc va fi creat prin transformarea cărţilor din
pachet şi plasarea lor cu faţa în sus pe tabla de joc
(coloane), care sunt în partea dreaptă a teancului stoc.
Teancurile sunt de: pică, inimi, treflă, and romburi.

Asezarea cărţilor
•

•

•

Teancul de stocare trebuie să înceapă cu As şi
următoarele trebuie să fie în ordine crescătoare (exemplu,
A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K de Inimii, de jos în
sus).
Coloane de pe tabla de joc trebuie completate alternativ
rosu şi negru sau invers şi trebuie să se construiască în
ordine descrescătoare. Puteţi muta 4 de inimă sau 4 de
romb pe 5 de treflă, dar nu poţi 4 de inimă neagră sau
treflă.
Pachetul de cărţi este construit prin rotirea cărţilor de sus
a pachetului din stânga şi plasarea cu faţa în sus pe
pachet. Pachetul de cărţi este redus prin mutarea cărtilor
într-o stivă din coloane sau în teancurile stoc (click stânga
şi poziţionaţi cartea).

Mutarea cărţilor şi coloanele
•
•

•

•

•

Orice carte cu faţa în sus este disponibilă pentru joc.
Pentru a muta o carte, o coloană sau o coloană parţială
dintr-o coloană în alta, click pe cea mai mare carte pe
care vrei să o muţi şi trage-o într-o altă coloană.
Doar regele sau o coloană care începe cu regele poate fi
mutată într-o coloană goală.
Pentru a muta cartea de sus din pachetul de cărţi pe orice
stivă, faceţi click şi trăgeţi-o.
Pentru a mutea o carte din pachet sau din coloane în
teancurile de sus faceţi click şi trageţi-o – sau dublu click
pe ea şi se va muta automat în teancul corect.

•

•

•

Pentru a ajunge la cărţile cu faţa în jos dintr-o coloană,
trebuie să le eliberaţi mutând cărţile cu faţa în sus într-o
altă coloană sau într-un teanc liber. Când prima carte
dintr-o coloană este cu faţa în jos, faceţi click pe ea
pentru a o întoarce cu faţa în sus.
Când nu puteţi muta cărţile sau coloanele, faceţi click pe
pachetul de sus pentru a vedea o nouă carte.
Puteţi trece prin această gramadă o singură dată. Cand
\"X\" apare, tu ai întors ultima carte din pachet.

Pentru a juca
•
•
•

•

Alege suma pe care vrei să o pariezi.
Apasa butonul Deal.
Urmaţi regulile jocului pentru a muta cărţile în teancurile
din colţul din dreapta sus.
După ce aţi mutat toate cele 52 de cărţi în teancurile de
sus sau nu mai puteţi face alte miscări, faceți clic pe JOC
FINALIZAT pentru a colecta câștigurile dvs. și curătă
masa pentru o altă rundă.

Elementele interfetei utilizator
Sunet pornit

Indica faptul ca sunetul este pornit.

Sunet oprit

Indica faptul ca sunetul este oprit.

Inchidere

Inchide jocul dupa confirmare.

Meniu

Deschide meniul

Autoplay

Pune cartile disponibile in stive.

Anulare

Revine la mana anteriora.

Joc nou/Incheie jocul

Incepe un joc nou sau incheie jocul
actual (in functie de starea actuala a
jocului).

Buton casierie

Deschide casieria.

Scor

Suma afisata, indica castigul curent.

Setari pariu

Deschide fereastra de setari a pariurilor.

Regulament

Deschide regulile jocului.

Istoric

Deschide istoricul jocului.

Setari

Deschide fereastra de setari.

Ajutor

Deschide pagina de ajutor.

