Regulile jocului Jacks or Better Double Up Touch™
•

•
•
•
•

Poker-ul video Jacks or Better Double Up Touch™ respectă regulile obişnuite de la poker
referitoare la formarea și împărțirea mâinilor. Jocul conține mâinile obișnuite de la poker și
mâini speciale, Valeți sau mai mare: perechi de Valeți, Dame, Popi sau Ași.
Jocul se joacă cu 25 de mâini, iar fiecare mână este jucată cu un pachet de 52 de cărți care
este amestecat din nou la fiecare mână.
Fiecare mână este jucată cu un pachet separat, un pachet nou este folosit după fiecare joc.
Înainte de împărțirea cărților poate fi selectat minim 1 mână și până la maxim 25 de mâini
pentru joc. Puteți selecta doar 1, 5, 10 sau 25 de mâini.
Jocul este jucat cu 1-5 niveluri ale mizei și diferite valori ale fisei.

Desfăşurarea jocului
•
•
•
•

MIZA afişează miza totală în fise. Valoarea mizei se schimbă în funcție de numărul de mâini
pe care le-ați selectat.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Nivelul mizei este dat de numărul de fise mizate la o mână.
Numărul de mâini este setat folosind selectorul MÂINI.
Notă: Atunci când jucătorul schimbă numărul de mâini, miza inițială și valorile fisei pot fi
ajustate la valoarea cea mai apropiată posibilă.
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FISE afişează numărul de fise pe care jucătorul le are disponibile pentru pariere. Numărul de
fise se schimbă în funcție de valoarea fisei sau de numărul de mâini pe care l-ați selectat.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ. Valoarea fisei se schimbă în
funcție de numărul de mâini pe care le-ați selectat.
Un câștig în fise de la o mână este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăți.
Câștigurile mâinii în monedă sunt egale cu valoarea câștigului în fise înmulțită cu valoarea
fisei.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
Câștigurile simultane la mâini diferite sunt adunate.
La fiecare mână se plătește doar cea mai mare combinație câștigătoare. Pentru mai multe
informații, consultați secțiunea Mâini câștigătoare de mai jos.
Toate câștigurile în fise se plătesc exclusiv la câștigurile mâinii și la câștigurile funcției de
pariere. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Funcția de pariere cu Double Up
de mai jos.
Atingeți butonul Cărți pentru a primi prima mână. Cărțile care fac parte dintr-o mână
câștigătoare sunt oprite automat.
Pentru a selecta sau elimina cărțile care trebuie oprite, faceți clic pe cărți sau pe butonul
corespunzător OPREȘTE aflat sub carte.
Textul OPRIT va apărea deasupra cărților pe care le-ați selectat.
Cărţile selectate vor fi oprite pentru fiecare mână.
După ce ați ales cărțile pe care doriți să le opriți, atingeți butonul Carte pentru a primi cea
de-a doua mână.
După împărțirea ultimilor cărți se afișează în partea stângă a ecranului jocului toate tipurile
de mâini câștigătoare.
Suplimentar, mâinile câștigătoare sunt evidențiate în ecranul jocului.

Funcția de pariere cu Double Up
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Pe durata funcției de pariere veți dubla sau veți pierde câștigurile curente.
După fiecare mână câștigătoare puteți alege să pariați pe câștigurile dvs.
În meniul cu setările jocului puteți alege dacă porniți automat funcția de pariere după fiecare
mână câștigătoare sau dacă dezactivați funcția de pariere.
În cazul unui câștig, butonul NIVEL se schimbă în butonul PARIERE. Atingeți MIZARE pentru a
intra în funcția de pariere Double Up.
În partea de sus a unui ecran nou sunt împărțite 5 cărți cu fața în jos de la stânga spre
dreapta.
Pentru a vă dubla câștigurile trebuie ca mai întâi să ghiciți culoarea cărții care va fi întoarsă
cu fața în sus.
Atingeți butonul ROȘU sau NEGRU de sub cărți pentru a întoarce o carte.
Înainte de a întoarce o carte, sub aceasta apare un număr egal nu numărul de fise pe care le
puteți câștiga.
Dacă culoarea cărții este identică cu culoarea butonului pe care l-ați atins, câștigați numărul
de fise afișat sub carte.
De fiecare dată când alegeți culoare corectă veți avea încă o șansă să ghiciți culoarea pentru
o carte nouă.
Aveți maxim 5 șanse de a paria pe câștigurile dvs.
De fiecare dată când alegeți culoarea corectă, câștigurile dvs. se dublează.
În orice moment în timpul funcției de pariere, puteți atinge Colectare pentru a vă opri și
reveni la jocul principal.
Câmpul câștig total de sub butoanele roșu și negru include toate câștigurile de la jocul
principal adăugate la toate câștigurile de la funcția de pariere.
Dacă nu alegeți culoarea corectă, funcția de pariere Double Up se termină și toate câștigurile
sunt stabilite automat la 0.
Vă rugăm să rețineți că la fiecare pariere este utilizat un pachet nou de cărți.

Mâini câștigătoare
•

Tabelul de mai jos prezintă toate variantele de mâini câștigătoare din cadrul jocului.
Mână

Descriere

Chintă regală la
culoare

A, K, Q, J, 10 din aceeași suită.

Chintă la culoare

Cinci cărţi consecutive de aceeaşi culoare,
unde un as are valoare mică sau mare.

Exemplu

•

Careu

Patru cărţi de aceeaşi valoare.

Full

Trei cărți identice de aceeași valoare și două
cărți identice de o altă valoare.

Culoare

Cinci cărţi de aceeaşi culoare.

Chintă

Cinci cărţi consecutive de culori diferite.

Brelan

Trei cărți identice de aceeași valoare.

Două perechi

Două cărți de aceeași valoare și alte două cărți
de aceeași valoare, diferită de prima.

Mâini speciale - Valeți sau mai mare: perechi de Valeți, Dame, Popi sau Ași.
Notă: În cazul unui câștig cu mâini multiple, jucătorul poate atinge orice pachet pentru a
mări și micșora detaliile pachetului.

Jocul principal

But. Cărți
Atingeți pentru a împărți cărțile și pentru a porni o rundă de joc la
nivelul curent al mizei și valoarea fisei.
Buton Extragere
Atingeți pentru a extrage cărți noi.
Buton Colectare
Atingeți după orice câștig la jocul principal pentru a vă colecta
câștigurile.
Bt Nivel
Atingeți pentru a seta nivelul mizei fără a accesa meniul setări.

Buton Mâini
Atingeți pentru a seta numărul de mâini.
Mizare
Atingeți pentru a intra în funcția de mizare Double Up.
Meniu
Atingeţi pentru a accesa setările și informaţiile despre joc.

Sunet
Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Sunetele fără a accesa meniul setări.
Ieşire
Atingeţi pentru a ieşi din joc.
Setările jocului şi Informaţii despre joc
Setări sunet
Sunete joc. Atingeți pentru a porni sau opri sunetele jocului.

Setări de joc
•
•
•

Joc rapid: Activare sau dezactivare joc rapid.
Pariază întotdeauna. Activează funcţia de pariere.
Nu paria niciodată. Dezactivează funcţia de pariere.

Setări miză
•
•
•
•

Miză în numerar: Afişează valoarea mizei dvs. în moneda
selectată.
Miza în fise: Afişează valoarea mizei dvs. în fise.
Nivelul mizei: Trageți sau atingeți glisorul pentru a selecta
numărul de fise de mizat.
Valoarea fisei: Trageţi sau atingeţi glisorul pentru a selecta
valoarea fisei.

Tabelul de plăţi
Atinge pentru a vedea câştigurile acordate.

Regulile jocului
Atingeţi pentru a vedea regulile jocului.
Istoric joc
Atingeţi pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs.
Istoricul jocului este disponibil doar când joci pe bani.
Înapoi
Atinge pentru a reveni la jocul principal.

Notă: Unii operatori pot să nu ofere toate setările de joc prezentate.
Câştigul jucătorului
•
•
•

Câştigul teoretic al jucătorului pentru acest joc este:
Nivelul mizei 1-4 98.40%
Nivelul mizei 5 99.56%

Informaţii suplimentare
•

•

Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul
de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc
afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.
Termen în engleză Termen tradus
Double Up

Dublare

Gamble

Pariere

Level

Nivel

Hands

Mâini

Regulile jocului sunt generate:

