
REGULI GENERALE DE JOC
● Fiecare mână de Bonus dublu dublu este jucată cu pachetul

standard de 52 de cărți. Cărțile sunt amestecate după fiecare
rundă.

● Jocul are un singur jucător.
● Acesta este un joc cu mâini multiple. Jucătorul poate juca jocul cu

25 de mâini.
● Țelul jocului este de a încerca să obții cea mai bună mână cu cele

cinci cărți pe care le-ai primit.
● Regulile jocului și logica acestuia, sunt aceleași ca pentru Juveți

sau o mână mai bună. Singura diferență dintre acestea sunt
combinațiile de pe tabelul de joc și cotele.

CUM SE JOACĂ
● După ce este ales pariul și numărul de monede, apasă pe butonul

[DEAL] pentru a primi 5 cărți aleatorii.
● În acest caz, suma totală de pariu este stabilită în concordanță cu

suma de pariere aleasă și suma de monede, aceasta fiind retrasă
din Balanța Totală a jucătorului.

● Când primești 5 cărți, alege orice carte dorești să păstrezi și apasă
butonul [DRAW] pentru a primi cărți noi.

● Dacă cele 5 cărți primite formează o combinație câștigătoare,
acestea vor deveni [REȚINUTE] automat, iar jucătorul trebuie să
apese pe butonul de [REȚINERE] al fiecărei cărți pentru a le putea
schimba.

● Atunci când jucătorul folosește opțiunea de HOLD pentru cărți,
aceeași poziție se va menține pentru a păstra cărțile și pentru
celelalte mâini.

● Primele 5 cărți împărțite în cadrul mâinii principale nu vor apărea
în pachetele din care se vor juca următoarele 24 de mâini.

● Dacă nu există cărți pe care dorești să le schimbi, poți să alegi să
le păstrezi pe toate.

● Dacă nu există cărți pe care dorești să le păstrezi, poți apăsa
butonul [DRAW] fără a păstra alte cărți și să primești unele noi.



● Dacă mâna jucătorului se află pe tabelul de plăți, acesta poate
alege să facă click pe [GAMBLE] pentru a dubla suma câștigată
folosind funcția de Gamble (Risc), sau să apese pe [COLLECT]
pentru a primi suma câștigată.

● Dacă suma jucătorului nu este pe tabelul de plăți, apasă pe
[DEAL] pentru a juca o rundă nouă.

TABEL DE PLĂȚI
● Tabelul de plăți afișează toate combinațiile de mâini ale jucătorului

și cotele de câștig în ordine descrescătoare.
● Cotele de câștig ale fiecărei combinații de mâini variază în funcție

de numărul de monede setat.
● Chinta Roială trebuie să conțină un As.
● Datorită cotelor pentru Chintă Roială mult mai ridicate la 5 monede

decât cele de 1-4 monede, RTP-ul va fi puțin mai crescut atunci
când joci cu 5 monede decât cu 1-4 monede.

● Combnația careu are 5 tipuri diferite de cote în funcție de numărul
cărții specifice

● Patru Ași + 2-4 constă într-o combinație de 4 ași și o carte cu
valoare specifică (2,3,4)

● Patru Ași + 5-K constă într-o combinație de 4 ași și o carte cu
valoare specifică (5,6,7,8,9,10,J,Q,K)

● Patru cărți între 2-4 + o carte între A-4 constă țntr-o combinație de
4 cărți de aceeși valoare (ce pot fi 2, 3 sau 4) și o carte cu valoare
specifică (A,2,3,4)

● Patru cărți între 2-4 + o carte între 5-K constă țntr-o combinație de
4 cărți de aceeși valoare (ce pot fi 2, 3 sau 4) și o carte cu valoare
specifică (5,6,7,8,9,10,J,Q,K)

● Juveți sau mai mult în Tabelul de Plată înseamnă o pereche de
Juveți sau o combinație mai bună.

● Suma câștigătoare este înmulțită cu PARIUL selectat și cu șansele
pentru mâna câștigătoare din Tabelul de Plată.

● În faza DRAW, sumele câștigătoare din fiecare mână (dacă există)
sunt cumulate, iar combinațiile câștigătoare vor fi subliniate pe
Tabelul de Plată (doar la versiunea PC).



CÂȘTIG
● COMBINAȚII: 1 MONEDE / 2 MONEDE / 3 MONEDE / 4

MONEDE / 5 MONEDE
● CHINTĂ ROIALĂ: 250 / 500 / 750 / 1,000 / 4,000
● ROIALĂ MICĂ: 50 / 100 / 150 / 200 / 250
● PATRU AȘI + 2~4: 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2000
● PATRU AȘI + 5~K: 160 / 320 / 480 / 640 / 800
● PATRU 2~4 + A~4: 160 / 320 / 480 / 640 / 800
● PATRU 2~4 + 5~K: 80 / 160 / 240 / 320 / 400
● PATRU DE UN FEL (ALTELE): 50 / 100 / 150 / 200 / 250
● FULL HOUSE: 9 / 18 / 27 / 36 / 45
● CULOARE: 6 / 12 / 18 / 24 / 30
● CHINTĂ: 4 / 8 / 12 / 16 / 20
● TREI DE UN FEL: 3 / 6 / 9 / 12 / 15
● DOUĂ PERECHI: 1 / 2 / 3 / 4 / 5
● JUVEȚI SAU O MÂNĂ MAI BUNĂ: 1 / 2 / 3 / 4 / 5

RISC
● Funcția Gamble oferă șansa de a câștiga de 4 ori mai mult.
● Se extrage o carte ascunsă pentru fiecare rundă și utilizatorul

prezice dacă culoarea cărții va fi inimă neagră, romb, inimă roșie,
treflă.

● Dacă utilizatorul câștigă, acesta primește de 4 ori suma câștigată
actual și decide dacă să joace din nou sau să primească suma
câștigată actual și să încheie astfel jocul.

● Dacă jucătorul pierde, suma câștigată până în acel punct este
pierdută.

● Jucătorul are la dispoziție până la 2 runde de gambling, în funcție
de câștigul inițial. Numărul rundelor disponibile este anunțat la
începutul sesiunii de gambling.

● Cărțile sunt amestecate înainte de orice nouă rundă.



ISTORIC MÂINI
● Istoricul Mâinilor arată sumarul și detaliile fiecărei runde.
● în detaliile fiecărei runde, toate detaliile cu privire la mâini sunt

listate împreună cu toate pariurile și câștigurile.
● Informații Sintetizate listează sumarul mâinilor și a informațiilor

pariurilor pentru fiecare rundă.

SETĂRI
● Apasă pe butonul Setări pentru a deschide fereastra cu setări.
● Jucătorul poate observa toate regulile jocului și alte funcții.

RTP
● 1~4 monede: 97.83%
● 5 monede: 98.98%


