Joker Poker MH
Jocuri neincheiate
Dacă runda de joc este întreruptă, toate informațiile din joc și pariurile efectuate sunt salvate până când deschideți jocul din nou. Puteți continua runda neterminată din momentul întreruperii
acesteia. Pariurile plasate și nerezolvate dar care au rămas nedeterminate în jocurile incomplete vor deveni nule după 90 de zile. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Regulament de joc
Se joaca cu un pachet de carti.
Cartile se reamesteca dupa fiecare mana.
După plasarea pariului, veți primi cinci cărți inițiale. Dați clic pe cărțile pe care doriți să le păstrați. Cărțile pe care nu le păstrați vor fi eliminate și înlocuite cu altele noi când apăsați ÎMPARTE. Rangul
mâinii finale de cinci cărți determină plata conform tabelului de câștig.
Puteți încerca să vă multiplicați premiul, jucând în runda bonus până la cinci ori la rând și până în limita a 1000 de monede.
Premiile din tabelul de plată sunt afișate în monede. Plățile se fac prin multiplicarea valorii din tabelul de plată cu valoarea monedei selectate.
Jokerii sunt carti Wild si pot fi utilizati pentru a forma maini castigatoare.
Exista premii speciale pentru obţinerea a 5 carti de un fel sau a unei Chinte Royale Wild cu Jocker(i).
Rentabilitatea teoretică a jucătorului (RTP) bazată pe strategia optimă este de 93.95%. Rentabilitatea teoretică a jucătorului (RTP) bazată pe strategia optimă este de 95.01% pentru pariul maxim.

Mâini câștigătoare

Mână
CHINTĂ ROIALĂ
5 DE ACELAȘI FEL
CHINTĂ ROIALĂ SPARTĂ
CHINTĂ DE CULOARE
CAREU
FULL HOUSE
CULOARE
CHINTĂ
3 DE ACELAȘI FEL
2 PERECHI

Descriere
A, K, Q, J, 10 toate de aceeași culoare.
Cinci cărți de același rang.
A, K, Q, J, 10 toate de aceeași culoare. Jokerii pot fi folosiți.
Cinci cărți în ordine crescătoare, toate de aceeași culoare.
Patru cărți de același rang.
Trei cărți de un rang și două cărți de alt rang.
Cinci cărți de aceeași culoare, nu neapărat în ordine.
Cinci cărți în ordine crescătoare, nu toate de aceeași culoare.
Trei cărți de același rang.
Două cărți de același rang și două cărți de alt rang.

Comenzi rapide de tastatură
Setarea „Comenzi rapide de tastatură” oferă opțiunea de a utiliza tastele NUMERICE, DIRECȚIONALE, BUTOANELE și SPAȚIUL de pe tastatură ca și comenzi rapide pentru elementele de joc. Atunci
când setarea este ON (Activă):
Apăsați tasta SPAȚIU pentru a împarte.
Atunci când folosiți tastele NUMERICE, apăsați:
Tastele NUMERICE pentru a selecta sau deselecta cărțile de păstrat.
Numerele de la 1 la 5 corespund cărților de la stânga la dreapta.
Numărul 1 pentru a JUCA LA NOROC la rundele de joc câștigătoare.
Numărul 2 pentru a COLECTA la rundele de joc câștigătoare.
Atunci când folosiți tastele DIRECȚIONALE, apăsați:
STÂNGA sau DREAPTA pentru a alterna între cărțile selectate.
Tastele SUS sau JOS pentru a selecta sau deselecta cărțile de păstrat.
STÂNGA sau DREAPTA pentru a alterna între JOC DE NOROC sau COLECTAȚI la rundele de joc câștigătoare.

SUS sau JOS pentru a confirma selecția.

Comenzile rapide de tastatură sunt, de asemenea, disponibile și în Jocul Bonus De noroc. Informații suplimentare pot fi găsite în secțiunea corespunzătoare de mai jos.

Acțiuni
Cresteti moneda
- Apasati pe + pentru a creste valoarea fiecarei monede.
Reduceti moneda
- Apasati pe - pentru a reduce valoarea fiecarei monede.
Împarte cărți
- Imparte cartile pe zonele corespunzatoare.
Reținere
- Apasati pe fiecare carte pe care doriti sa o pastrati.
Joc de noroc
- Incepe runda Joc de Noroc dupa o mana castigatoare.
Colectati
- Colectati premiul si incheiati runda de joc.
Mâini
- Schimbă numărul de mâini cu care jucaţi.
Joc rapid
- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

Bonusul Joc de Noroc
Imediat ce parierea a inceput, trebuie să fie efectuată cel puțin o rundă de pariuri înainte de colectare.
Rosu sau Negru

Obiectivul dvs. este de a pronostica culoarea sau suita carţii cu fata in jos. Selectati culoarea sau suita apasand pe butonul corespunzator. Daca pronosticati culoarea corect, atunci va dublati castigul.
Daca pronosticati suita corect, va impatriti castigul. Puteti juca maxim de cinci ori la rand.
Puteți folosi setarea „Comenzi rapide de tastatură” în modul de joc de noroc.
Atunci când folosiți tastele NUMERICE, apăsați:
Numărul
Numărul
Numărul
Numărul
Numărul
Numărul

1
2
3
4
5
6

pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

a
a
a
a
a
a

alege
alege
alege
alege
alege
alege

ROȘU.
NEGRU.
INIMĂ.
CAROU.
TREFLĂ.
PICĂ.

Atunci când folosiți tastele DIRECȚIONALE, apăsați:
STÂNGA sau DREAPTA pentru a alterna între cărțile selectate.
SUS sau JOS pentru a confirma selecția.

