
Mega Fire Blaze Roulette Live

Το παιχνίδι παίζεται με ζωντανό/ή ντίλερ και πραγματικό τροχό ρουλέτας. Στόχος είναι
να προβλέψετε σε ποια αριθμημένη εσοχή θα σταματήσει η μπίλια. Χρησιμοποιούμε τους
βασικούς κανόνες της ευρωπαϊκής ρουλέτας.

Κατά τη διάρκεια κάθε γύρου παιχνιδιού επιλέγονται ως και 5 τυχαίοι αριθμοί (ή 10
αριθμοί στη διάρκεια ειδικού γεγονότος) και η θέση τους στον πίνακα στοιχηματισμού
περικυκλώνεται από φωτιά («αριθμοί φωτιάς»). Αν η μπίλια καταλήξει σε αριθμό
φωτιάς, ενεργοποιείται το Mega Fire Blaze Bonus, όπου παίκτες/παίκτριες με ενεργά
πονταρίσματα μπορούν να κερδίσουν πολλαπλασιαστές ως και x10.000

Όλα τα εσωτερικά πονταρίσματα σας, δηλαδή Μονό, Διπλό, Τριπλό, Καρέ/Μπάσκετ ή
Γραμμής, που τοποθετούνται στους αριθμούς που είναι περικυκλωμένοι από φωτιά σάς
καθιστούν επιλέξιμους/ες για το παιχνίδι μπόνους.

Σημειώστε ότι το Καζίνο επιτρέπει μέχρι και 1.000 παίκτες ταυτόχρονα.

Κανόνες

Κανόνες Mega Fire Blaze Roulette

Σε κάθε περιστροφή επιλέγονται τυχαία 1, 2, 3, 4 ή 5 αριθμοί από όλους τους αριθμούς
στον τροχό (0-36). Αυτοί γίνονται οι αριθμοί φωτιάς: οι θέσεις τους στον χάρτη
στοιχηματισμού περιβάλλονται από φωτιά.

Κατά διαστήματα λαμβάνει χώρα το γεγονός Fire Blast και δημιουργούνται 10 τυχαίοι
αριθμοί φωτιάς.

Αν η μπίλια καταλήξει σε αριθμό φωτιάς, το ποντάρισμα(τα) σας Μονό, Διπλό, Τριπλό,
Καρέ/Μπάσκετ ή Γραμμής («επιλέξιμα πονταρίσματα») που τοποθετήθηκε σε αυτόν τον
αριθμό σάς καθιστά επιλέξιμους/ες για το παιχνίδι Mega Fire Blaze Bonus (το «παιχνίδι
μπόνους»).

Αν δεν τοποθετήσατε επιλέξιμο ποντάρισμα, συμμετέχετε στο παιχνίδι μπόνους ως
θεατής.

Παιχνίδι Mega Fire Blaze Bonus

Εμφανίζεται το πλέγμα παιχνιδιού μπόνους. Περιέχει 36 εσοχές και είναι διαιρεμένο σε 6
τμήματα με κάθε τμήμα να περιέχει δύο στήλες 3 εσοχών.

Ορισμένες εσοχές εμφανίζουν τυχαίο πολλαπλασιαστή {1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ή 50}. Οι
εσοχές αυτές επιλέγονται τυχαία. Ο αριθμός εσοχών που γεμίζουν με πολλαπλασιαστές
κατά την έναρξη του παιχνιδιού μπόνους είναι ίδιος με τον αριθμό αριθμών φωτιάς που
επιλέχθηκαν κατά την έναρξη του βασικού παιχνιδιού.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπόνους βλέπετε τυχαίους πολλαπλασιαστές
(«πολλαπλασιαστές εσοχών») να περιστρέφονται σε κενές εσοχές στο πλέγμα παιχνιδιού
μπόνους. Αν το πλέγμα είναι εντελώς γεμάτο με πολλαπλασιαστές, καθίσταται



διαθέσιμος ειδικός πολλαπλασιαστής τμήματος {x2, x3, x5} που σχετίζεται με αυτό το
τμήμα και πολλαπλασιάζει όλους τους πολλαπλασιαστές στις εσοχές αυτού του
τμήματος.

Ορισμένα τμήματα μπορεί να σχετίζονται με επίπεδο τζάκποτ. Υπάρχουν (4) επίπεδα
τζάκποτ στο παιχνίδι μπόνους που απονέμουν διαφορετικούς πολλαπλασιαστές: Mini
x20, Minor: x100, Major: x500 και Grand: x2.000. Αν κάποιο τμήμα είναι εντελώς
γεμάτο με πολλαπλασιαστές, αποκαλύπτεται το επίπεδο Τζάκποτ και ο
πολλαπλασιαστής τζάκποτ προστίθεται στον Συνολικό πολλαπλασιαστή του
παιχνιδιού μπόνους. Δεν ενισχύει τους πολλαπλασιαστές εσοχών στο αντίστοιχο
τμήμα.

Από προεπιλογή το παιχνίδι μπόνους διαρκεί 3 περιστροφές και μετά από κάθε
περιστροφή αφαιρείται μία περιστροφή από τον μετρητή. Ωστόσο, κάθε φορά που κενή
εσοχή γεμίζει με πολλαπλασιαστή, ο μετρητής Περιστροφές που απομένουν
επαναφέρεται στις 3 περιστροφές. Το παιχνίδι μπόνους τελειώνει, όταν δεν απομένουν
άλλες περιστροφές ή αν όλες οι εσοχές έχουν γεμίσει με πολλαπλασιαστές.

Πληρωμές παιχνιδιού Mega Fire Blaze Bonus

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπόνους θα δείτε τον Συνολικό πολλαπλασιαστή να
ενημερώνεται συνεχώς στην οθόνη.

Συνολικός πολλαπλασιαστής = το σύνολο όλων των πολλαπλασιαστών εσοχών +
πολλαπλασιαστής τζάκποτ (αν υπάρχει).

Ο Συνολικός πολλαπλασιαστής ισχύει μόνο για το επιλέξιμο ποντάρισμα που
τοποθετήσατε στον κερδοφόρο αριθμό φωτιάς.

Όταν το παιχνίδι μπόνους τελειώσει, θα δείτε το πραγματικό ποσό κέρδους να
ενημερώνεται στο πεδίο Συνολικό κέρδος.

Το Συνολικό κέρδος παιχνιδιού μπόνους υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τους παρακάτω
μαθηματικούς τύπους. Προσέξτε ότι αυτοί ισχύουν μόνο για όσα επιλέξιμα
πονταρίσματα τοποθετήθηκαν στον κερδοφόρο αριθμό φωτιάς :

Μονό ποντάρισμα: ποντάρισμα x Συνολικό πολλαπλασιαστή = Συνολικό κέρδος
μονού πονταρίσματος
Διπλό ποντάρισμα: (ποντάρισμα x Συνολικό πολλαπλασιαστή) x Â½ = Συνολικό
κέρδος διπλού πονταρίσματος
Τριπλό ποντάρισμα: (ποντάρισμα x Συνολικό πολλαπλασιαστή) x 1/3 =
Συνολικό κέρδος τριπλού πονταρίσματος
Ποντάρισμα καρέ/μπάσκετ: (ποντάρισμα x Συνολικό πολλαπλασιαστή) x Â¼ =
Συνολικό κέρδος πονταρίσματος καρέ/Μπάσκετ
Ποντάρισμα γραμμής: (ποντάρισμα x Συνολικό πολλαπλασιαστή) x 1/6 =
Συνολικό κέρδος πονταρίσματος γραμμής

Στη συνέχεια προστίθενται μεταξύ τους τα ποσά Συνολικού κέρδους ειδών
πονταρίσματος και αποκαλύπτεται το αποτέλεσμα Συνολικού κέρδους.

Η πληρωμή από ποντάρισμα Μονό, Διπλό, Τριπλό, Καρέ/Μπάσκετ ή Γραμμής που
τοποθετήθηκε στον αριθμό φωτιάς που ενεργοποίησε το παιχνίδι μπόνους δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από 0:1, που σημαίνει ότι αν η πληρωμή παιχνιδιού μπόνους είναι
μικρότερη από 0:1 για αυτό το συγκεκριμένο ποντάρισμα, απονέμεται και πάλι η
πληρωμή 0:1.



Η αξία μάρκας κάτω από το αντίστοιχο είδος πονταρίσματος στην οθόνη παιχνιδιού
αφορά όλα τα επιλέξιμα για το παιχνίδι μπόνους πονταρίσματα που τοποθετήθηκαν
σε αυτό το είδος πονταρίσματος.

Πίνακας πληρωμών παιχνιδιού Mega Fire Blaze Bonus

Είδος πονταρίσματος Πληρώνει

Μονό 0-9999:1

Διπλό 0-4999:1

Τριπλό 0-3332:1

Καρέ/Μπάσκετ 0-2499:1

Γραμμή 0-1665:1

Όλα τα άλλα πονταρίσματα δεν συμμετέχουν στο παιχνίδι μπόνους και πληρώνουν
ανάλογα τους βασικούς κανόνες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στον Πίνακα Κερδών και
στους πίνακες πληρωμών ειδικών πονταρισμάτων παρακάτω.

Έχετε υπόψη ότι τα συνολικά κέρδη σας (το άθροισμα των κερδών από το κανονικό
παιχνίδι και το παιχνίδι Mega Fire Blaze Bonus) περιορίζονται σε 500.000 €. Αυτό το
ποσό μπορεί να μετατραπεί και η τιμή να εμφανίζεται στο τοπικό σας νόμισμα.

Πίνακας κερδών

Οι αξίες αυτές ισχύουν στο βασικό παιχνίδι.

Η μάρκα
καλύπτει Είδος πονταρίσματος Πληρώνει

1 αριθμό Μονό ποντάρισμα 29:1



2 αριθμούς Διπλό ποντάρισμα 14:1

3 αριθμούς Τριπλό ποντάρισμα 9:1

4 αριθμούς Καρέ ή μπάσκετ ποντάρισμα 6,5:1

6 αριθμούς Ποντάρισμα γραμμής 4:1

12 αριθμούς Ποντάρισμα δωδεκάδας ή Ποντάρισμα στήλης 2:1

18 αριθμούς Κόκκινο/Μαύρο, Ζυγό/Μονό, Χαμηλά (1-18) /
Υψηλά (19-36) πονταρίσματα

1:1

Παρότι οι αναλογίες πληρωμών είναι σταθερές, η απόδοση εξαρτάται από τον αριθμό
μάρκων που εμπλέκονται στο ποντάρισμα. Για παράδειγμα: στην περίπτωση του
πονταρίσματος Γείτονες ο κερδοφόρος αριθμός πληρώνει πάντα 29 προς 1. Εάν, για
παράδειγμα, το ποντάρισμα έχει τοποθετηθεί σε πέντε συνεχείς αριθμούς 11-30-8-23-10,
περιλαμβάνει πέντε μάρκες. Αν πιάσετε έναν από τους αριθμούς, η επιστροφή είναι 29 +
1 - 5 = 25 μάρκες.

Όρια

Τα ελάχιστα και τα μέγιστα όρια θέσης ισχύουν για όλα τα τραπέζια, κάτι που σημαίνει
ότι όλα τα πονταρίσματά σας στις διαθέσιμες θέσεις πρέπει να βρίσκονται εντός των
ορίων που αναφέρονται στον πίνακα Ορίων τραπεζιού.

Οι σημάνσεις Ελάχ. και Μέγ. στο τραπέζι υποδηλώνουν τα όρια για ποντάρισμα
Μεμονωμένο αριθμό. Ορισμένα τραπέζια προσφέρουν επίσης ελάχιστο και μέγιστο όριο
τραπεζιού, κάτι που σημαίνει ότι το άθροισμα των πονταρισμάτων σας πρέπει να
βρίσκεται εντός των ορίων. Αυτά τα όρια εμφανίζονται επίσης στον πίνακα Όρια.

Είδη πονταρισμάτων

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τοποθετήσετε πονταρίσματα. Κάθε είδος πονταρίσματος
καλύπτει μια διαφορετική σειρά αριθμών και κατανέμεται διαφορετικά. Οι πληρωμές για
όλα τα πονταρίσματα αναφέρονται στον Πίνακα κερδών παρακάτω.



Εσωτερικά πονταρίσματα Ρουλέτας

Θέσεις στην εσωτερική περιοχή της διάταξης τραπεζιού Ρουλέτας, όπου ποντάρετε σε
έναν συγκεκριμένο αριθμό.

Εξωτερικά πονταρίσματα Ρουλέτας

Θέσεις πονταρίσματος στην εξωτερική άκρη του πίνακα, π.χ. Ζυγός, Μονός, Κόκκινο,
Μαύρο, κλπ.

Ποντάρισμα σε μονό αριθμό

Μπορείτε να ποντάρετε σε οποιονδήποτε αριθμό, τοποθετώντας τη μάρκα σας στο
κέντρο ενός αριθμού. Το μέγιστο ποντάρισμα για αυτό υποδηλώνεται στην καρτέλα
Όρια.

Ποντάρισμα σε δυάδα

Μπορείτε να ποντάρετε σε δυο αριθμούς τοποθετώντας μία μάρκα στη γραμμή που
χωρίζει τους δυο αριθμούς. Το μέγιστο ποντάρισμα γι' αυτό είναι το μέγιστο Ποντάρισμα
σε μονό αριθμό, πολλαπλασιασμένο επί δυο.

Ποντάρισμα σε σειρά

Για να ποντάρετε σε σειρά τριών αριθμών (σειρά), τοποθετήστε μία μάρκα στη
συνοριακή γραμμή του τραπεζιού της Ρουλέτας, στο τέλος της αντίστοιχης σειράς. Ένα
ποντάρισμα σε τρεις αριθμούς 0, 1 και 2 ή 0, 2 και 3 είναι ένα ιδιαίτερο Ποντάρισμα σε
τριάδα. Το μέγιστο ποντάρισμα γι' αυτό είναι το μέγιστο Ποντάρισμα σε μονό αριθμό,
πολλαπλασιασμένο επί τρία.

Ποντάρισμα καρέ

Μπορείτε να ποντάρετε σε τέσσερις αριθμούς τοποθετώντας μια μάρκα στη γωνία όπου
συναντιούνται οι τέσσερις αριθμοί. Το μέγιστο ποντάρισμα γι' αυτό είναι το μέγιστο
Ποντάρισμα σε Μονό αριθμό, πολλαπλασιασμένο επί τέσσερα.

Ποντάρισμα στους τέσσερις πρώτους αριθμούς

Μπορείτε να ποντάρετε στους αριθμούς 0, 1, 2 και 3, τοποθετώντας τη μάρκα σας στη
συνοριακή γραμμή, όπου διασταυρώνεται η γραμμή μεταξύ του μηδενός (0) και της
πρώτης γραμμής. Το μέγιστο ποντάρισμα γι' αυτό είναι το μέγιστο Ποντάρισμα σε μονό
αριθμό, πολλαπλασιασμένο επί τέσσερα.

Ποντάρισμα γραμμής

Μπορείτε να ποντάρετε σε δύο τριάδες (π.χ., σε έξι διαφορετικούς αριθμούς σε δυο
σειρές, τριών αριθμών η κάθε μία), τοποθετώντας τη μάρκα σας στη συνοριακή γραμμή
του τραπεζιού Ρουλέτας, όπου διασταυρώνεται η γραμμή που χωρίζει τις δυο σειρές. Το
μέγιστο ποντάρισμα γι' αυτό είναι το μέγιστο Ποντάρισμα σε Μονό αριθμό,
πολλαπλασιασμένο επί έξι.

Ποντάρισμα στήλης



Μπορείτε να ποντάρετε και στους δώδεκα αριθμούς μιας στήλης, τοποθετώντας ένα
ποντάρισμα σε ένα από τα τρία πλαίσια που σημειώνονται «2 προς 1». Εάν βγει κάποιος
από τους αριθμούς στην επιλεγμένη στήλη, ο παίκτης λαμβάνει πληρωμή 2:1. Σημειώστε
ότι το μηδέν (0) είναι αριθμός που χάνει. Η συγκεκριμένη επιλογή πονταρίσματος έχει
ελάχιστα και μέγιστα όρια τα οποία δεν προκύπτουν από το Ποντάρισμα σε Μονό
αριθμό και μπορούν να βρεθούν κάνοντας κλικ στον πίνακα Όρια τραπεζιού.

Ποντάρισμα δωδεκάδας

Μπορείτε να ποντάρετε σε μια ομάδα δώδεκα αριθμών τοποθετώντας τη μάρκα σας μια
περιοχή με την επισήμανση «1η 12άδα», «2η 12άδα» και «3η 12άδα». Εάν βγει ένας από
τους 12 αριθμούς, η πληρωμή είναι 2:1. Σημειώστε ότι το μηδέν (0) είναι αριθμός που
χάνει. Η συγκεκριμένη επιλογή πονταρίσματος έχει ελάχιστα και μέγιστα όρια τα οποία
δεν προκύπτουν από το Ποντάρισμα σε Μονό αριθμό και μπορούν να βρεθούν κάνοντας
κλικ στον πίνακα Όρια τραπεζιού.

Κόκκινο/Μαύρο, Ζυγό/Μονό, Χαμηλά (1-18) / Υψηλά (19-36)

Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα ποντάρισμα σε ένα από τα κουτάκια κατά μήκος της
μεγάλης πλευράς του τραπεζιού, η οποία καλύπτει τους μισούς αριθμούς στο τραπέζι
της Ρουλέτας (εκτός του μηδενός (0)). Κάθε πλαίσιο καλύπτει 18 αριθμούς. Κερδίζετε
ισόποσα χρήματα (1 προς 1) σε όλα από αυτά τα πονταρίσματα. Αν το αποτέλεσμα είναι
μηδέν (0)), ο παίκτης χάνει το ποντάρισμά του. Η συγκεκριμένη επιλογή πονταρίσματος
έχει ελάχιστα και μέγιστα όρια τα οποία δεν προκύπτουν από το Ποντάρισμα σε μονό
αριθμό και μπορούν να βρεθούν κάνοντας κλικ στον πίνακα Όρια τραπεζιού.

Ειδικά πονταρίσματα

Μπορείτε να τοποθετήσετε τα παρακάτω πονταρίσματα χρησιμοποιώντας τους πίνακες
Εσωτερικό ταμπλό ρουλέτας, Τα πονταρίσματά μου και Ειδικά πονταρίσματα.

Όλα τα Πονταρίσματα σε μεμονωμένο αριθμό

Τοποθετήστε Πονταρίσματα σε μεμονωμένο αριθμό σε όλους τους αριθμούς που
ανήκουν σε έναν συγκεκριμένο τύπο πονταρίσματος.

Ολοκληρωμένα πονταρίσματα

Το Ολοκληρωμένο ποντάρισμα είναι ένα σύνολο εσωτερικών πονταρισμάτων που
γίνονται σε έναν αριθμό, συμπεριλαμβανομένου του πονταρίσματος σε Μονό αριθμό,
καθώς και όλων των πιθανών πονταρισμάτων Δυάδα, Τετράδα, Εξάδα και Τριάδα γύρω
από αυτόν τον αριθμό.

Ημιτελή πονταρίσματα

Το Ημιτελές ποντάρισμα είναι ένα σύνολο εσωτερικών πονταρισμάτων που γίνονται σε
έναν αριθμό, συμπεριλαμβανομένου του πονταρίσματος σε Μονό αριθμό, καθώς και
όλων των πιθανών πονταρισμάτων Δυάδα και Τετράδα, αλλά χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται τα πονταρίσματα Εξάδα και Τριάδα.

Voisins du Zéro



Ποντάρισμα στους γείτονες του μηδέν (0) στον τροχό της Ρουλέτας που καλύπτει κάθε
αριθμό στον τροχό μεταξύ του 22 και του 25, καλύπτοντας σχεδόν τον μισό τροχό,
συμπεριλαμβανομένου του μηδέν (0).

Το ποντάρισμα Voisins du Zéro τοποθετεί εννέα μάρκες στο ταμπλό, δυο μάρκες στην
τριπλέτα 0/2/3, δυο μάρκες στο ποντάρισμα Καρέ στα 25/26/28/29 και μία μάρκα ως
ποντάρισμα σε Ζεύγος στα 4/7, 12/15, 18/21, 19/22 και 32/35. Το σύνολο του
πονταρίσματος Voisins du Zero είναι 9 x την αξία της επιλεγμένης μάρκας.

Η πληρωμή έχει ως ακολούθως:

Αριθμός που κέρδισε Πληρώνεται στον
παίκτη

Πραγματικό κέρδος
παίκτη

4, 7, 12, 15, 18, 19, 21, 22,
32, 35

17 μάρκες (17:1) + 1
μάρκα

17 + 1 - 9 = 9 μάρκες

0, 2, 3 22 μάρκες (11:1) + 2
μάρκες

22 + 2 - 9 = 15 μάρκες

25, 26, 28, 29 16 μάρκες (8:1) + 2
μάρκες

16 + 2 - 9 = 9 μάρκες

Tiers du Cylindre

Tiers du Cylindre ή Tiers σημαίνει «ένα τρίτο του τροχού», καθώς αυτό είναι όσο πιο
κοντά γίνεται στο 1/3 του τροχού. Αυτό το ποντάρισμα καλύπτει τους δώδεκα αριθμούς
που βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά του τροχού μεταξύ του 27 και του 33
συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των 27 και 33. Η σειρά είναι
27,13,36,11,30,8,23,10,5,24,16,33 (σε τροχό με ένα μηδέν).

Το ποντάρισμα χρησιμοποιεί έξι μάρκες. Κάθε μάρκα τοποθετείται σε κάθε ένα από τα
παρακάτω πονταρίσματα σε ζεύγη: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36.

Orphelins (Ορφανά)

Αυτοί οι αριθμοί σχηματίζουν τα δύο κομμάτια του τροχού στο εξωτερικό των Tiers και
των Voisins. Περιέχουν ένα σύνολο οχτώ αριθμών, που αποτελούνται από τους 17,34,6
και 1,20,14,31,9.

Orphelins en Plein : Τοποθετεί ένα Ποντάρισμα σε μεμονωμένο αριθμό σε κάθε
θέση ορφανού.



Orphelins a Cheval : Μία μάρκα τοποθετείται στον αριθμό 1 και μία μάρκα σε
κάθε μία από τις δυάδες: 6/9, 14/17, 17/20 και 31/34.

Η πληρωμή έχει ως ακολούθως:

Αριθμός που
κέρδισε Πληρώνεται στον παίκτη Πραγματικό κέρδος

παίκτη

1 35 μάρκες (35:1) + 1
μάρκα

35 + 1 - 5 = 31 μάρκες

6, 9, 14, 20, 31, 34 17 μάρκες (17:1) + 1
μάρκα

17 + 1 - 5 = 13 μάρκες

17 34 μάρκες (17:1) + 2
μάρκες

34 + 2 - 5 = 31 μάρκες

Jeu7/9

Αυτό το ποντάρισμα καλύπτει όλους τους αριθμούς που τελειώνουν σε 7, 8 ή 9. Μία
μάρκα τοποθετείται ως Πονταρίσματα σε μεμονωμένο αριθμό στις θέσεις των 19 και 27
και μία μάρκα σε κάθε μία από τις δυάδες: 7/8, 8/9, 17/18, 28/29.

Finales en Plein

Ένα ποντάρισμα σε όλους τους αριθμούς στον τροχό της Ρουλέτας που έχουν το ίδιο
τελευταίο ψηφίο, π.χ.: «Τελικό 5» σημαίνει ποντάρισμα στους αριθμούς 5, 15, 25, 35.

Το ποντάρισμα αυτό τοποθετεί τέσσερις μάρκες όταν επιλέγεται 0, 1, 2, 3, 4, 5 ή 6 ως
το τελευταίο ψηφίο - μία μάρκα σε κάθε αριθμό ως Μονό ποντάρισμα. Αν το αποτέλεσμα
της περιστροφής είναι ένας από αυτούς τους αριθμούς, η πληρωμή είναι το βασικό
κέρδος από Μονό ποντάρισμα στον συγκεκριμένο αριθμό. Συνεπώς, το κέρδος σας είναι
29 + 1 - 4 μάρκες = 26 μάρκες.

Ωστόσο, το ποντάρισμα τοποθετεί τρεις μάρκες όταν επιλέγεται το 7, 8 ή το 9 ως
τελευταίο ψηφίο - μία μάρκα σε κάθε αριθμό ως Μονό ποντάρισμα. Συνεπώς, το κέρδος
σας σε αυτή την περίπτωση είναι 29 + 1 - 3 μάρκες = 27 μάρκες.

Ο παρακάτω πίνακας δίνει μια γρήγορη περιγραφή του αριθμού μάρκων που
τοποθετούνται στο τραπέζι παιχνιδιού με κάθε ειδικό ποντάρισμα, καθώς και ποιες
θέσεις του τροχού Ρουλέτας καλύπτει το ποντάρισμα.



Ειδικό
ποντάρισμα

Αριθμός μαρκών που
τοποθετούνται στο
τραπέζι

Θέσεις που καλύπτονται

Voisins du
Zéro 9

Η περιοχή του τροχού της Ρουλέτας
γύρω από το μηδέν (0).

Με δύο μάρκες: 0/2/3, 25/26/28/29.

Με μία μάρκα: 4/7, 12/15, 18/21,
19/22, 32/35.

Tiers du
Cylindre 6

Η περιοχή του τροχού της Ρουλέτας
έναντι του μηδενός (0), ελάχιστος
αριθμός μάρκων.

5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30,
33/36.

Orphelins
en Plein 8

Οι ορφανοί αριθμοί (μεταξύ των δυο
τμημάτων), μία μάρκα ανά αριθμό.

1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, 34.

Orphelins à
Cheval 5

Οι ορφανοί αριθμοί (μεταξύ των δυο
τμημάτων), ελάχιστος αριθμός μάρκων.

1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34.

Jeu 7/9 6

Όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 7, 8 και
9, ελάχιστος αριθμός μάρκων.

7/8, 8/9, 17/18, 19, 27, 28/29.

Finales en
Plein 0 4

Όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 0, μία
μάρκα ανά αριθμό.

0, 10, 20, 30.



Finales en
Plein 1

4 Όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 1, μία
μάρκα ανά αριθμό.

1, 11, 21, 31.

Finales en
Plein 2 4

Όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 2, μία
μάρκα ανά αριθμό.

2, 12, 22, 32.

Finales en
Plein 3 4

Όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 3, μία
μάρκα ανά αριθμό.

3, 13, 23, 33.

Finales en
Plein 4 4

Όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 4, μία
μάρκα ανά αριθμό.

4, 14, 24, 34.

Finales en
Plein 5 4

Όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 5, μία
μάρκα ανά αριθμό.

5, 15, 25, 35.

Finales en
Plein 6 4

Όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 6, μία
μάρκα ανά αριθμό.

6, 16, 26, 36.

Finales en
Plein 7 3

Όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 7, μία
μάρκα ανά αριθμό.

7, 17, 27.

Finales en
Plein 8

3 Όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 8, μία
μάρκα ανά αριθμό.

8, 18, 28.



Finales en
Plein 9 3

Όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 9, μία
μάρκα ανά αριθμό.

9, 19, 29.

Σημείωση: Μπορείτε να τοποθετήσετε πονταρίσματα που περιέχουν δυο, τρεις ή και
τέσσερις αριθμούς. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το μηδέν, μπορείτε να
τοποθετήσετε πονταρίσματα στο: 1+0, 1+2+0, 2+0, 3+0 ή 1+2+3+0.

Εμφάνιση αριθμών που κέρδισαν

Η εμφάνιση αριθμών που κέρδισαν δείχνει τα αποτελέσματα των προηγούμενων
περιστροφών.

Επιλογές πονταρίσματος

Ο Πίνακας Πονταρισμάτων μου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας πονταρίσματα χρησιμοποιώντας τον
πίνακα Τα Πονταρίσματά μου και να τα τοποθετήσετε αργότερα στο τραπέζι του
παιχνιδιού με μία μόνο κίνηση. Τα πονταρίσματα που αποθηκεύονται σε αυτό το παιχνίδι
είναι διαθέσιμα και σε άλλα παιχνίδια Ρουλέτας με μονά μηδέν.

Καρτέλα Ειδικών Πονταρισμάτων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πίνακα για να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση
στις παρακάτω θέσεις ειδικών πονταρισμάτων: Ολοκληρωμένα και Μερικώς
ολοκληρωμένα πονταρίσματα, πονταρίσματα Jeu 7/9, Finales en Plain και Orphelins
en Plein.

Καρτέλα Πονταρισμάτων σε μεμονωμένο αριθμό

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα, για να τοποθετήσετε πολλά Πονταρίσματα σε
μεμονωμένο αριθμό σε διάφορους τύπους πονταρίσματος.

Εσωτερικό ταμπλό ρουλέτας, παράπλευρα πονταρίσματα και
ποντάρισμα σε Γειτονικούς αριθμούς

Ο πίνακας Εσωτερικό ταμπλό ρουλέτας εμφανίζει ένα Εσωτερικό ταμπλό ρουλέτας με
αριθμούς τροχού, θέσεις παράπλευρων πονταρισμάτων και επιλογέα πονταρίσματος σε
Γειτονικούς αριθμούς.

Μπορείτε να τοποθετήσετε τα παρακάτω παράπλευρα πονταρίσματα μέσω του
Εσωτερικού ταμπλό ρουλέτας: Voisins du Zéro, Tiers du Cylinder και Orphelins à
Cheval.

Αν θέλετε να τοποθετήσετε ένα ποντάρισμα σε Γειτονικούς αριθμούς, επιλέξτε σε
πόσους γειτονικούς αριθμούς και στις δύο πλευρές του αριθμού θέλετε να ποντάρετε



(από το 1 έως το 9) και τοποθετήστε τη μάρκα σας στον αριθμό που θέλετε.

Δείτε την ενότητα Είδη πονταρίσματος στους Κανόνες Ρουλέτας για περαιτέρω
επεξήγηση των ειδών πονταρισμάτων.

Εύρη ορίων

Τα εύρη ορίων που εμφανίζονται δίπλα από το όνομα τραπεζιού στον Προθάλαμο και
στη ΔΧ πίνακα παιχνιδιού αντιστοιχούν στο Μεμονωμένο αριθμό. Επιπλέον, ο πίνακας
Όρια εντός του πίνακα παιχνιδιού παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
όρια των διαφόρων θέσεων πονταρίσματος.

Αυτόματο παιχνίδι

Αν επιτρέπεται από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αυτή τη λειτουργία, για να τοποθετήσετε αυτόματα πονταρίσματα στη διάρκεια
προκαθορισμένου αριθμού γύρου παιχνιδιών.

Μόλις τοποθετήσετε ποντάρισμα στο τραπέζι, μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα
Αυτόματο παιχνίδι. Εκεί, μπορείτε να επιλέξετε τιμή για τους Γύρους αυτόματου
παιχνιδιού : ο αριθμός των γύρων που θέλετε να παίξετε κατά τη διάρκεια του
Αυτόματου παιχνιδιού.

Θα σας ζητηθεί επίσης να επιλέξετε τα ακόλουθα:

Όριο απώλειας (υποχρεωτικό): καθορίζει πόσα χρήματα μπορείτε να ξοδέψετε
στη διάρκεια του Αυτόματου παιχνιδιού Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
προεπιλεγμένο όριο ή να επιλέξετε αυτό που επιθυμείτε. Το Αυτόματο παιχνίδι
δεν ξεκινά, αν σε αυτόν τον γύρο μπορεί να συμπληρωθεί το Όριο απώλειας.
Όριο μεμονωμένου κέρδους (προαιρετικό): από προεπιλογή το Αυτόματο
παιχνίδι συνεχίζει ανεξάρτητα από το ποσό που κερδίσατε, αλλά μπορείτε να το
προσαρμόσετε να σταματήσει, όταν κερδίσετε συγκεκριμένο ποσό.

Το Αυτόματο παιχνίδι ξεκινά πάντα από τον επόμενο γύρο παιχνιδιού. Ο μετρητής στο
κουμπί Αυτόματου παιχνιδιού δείχνει πόσοι γύροι μένουν ακόμα.

Αν επιλέξετε το κουμπί Αυτόματου παιχνιδιού ενώ η λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη, το
Αυτόματο παιχνίδι θα σταματήσει και θα ανοίξει ο πίνακας. Μπορείτε να δείτε τρέχοντες
όρους και να τους αλλάξετε. Οι νέοι όροι εφαρμόζονται από τον επόμενο γύρο
παιχνιδιού.

Αν ποντάρετε με Χρυσές μάρκες, το Αυτόματο παιχνίδι θα χρησιμοποιήσει Χρυσές
μάρκες της ίδιας αξίας, για να πραγματοποιήσει πονταρίσματα. Όταν χρησιμοποιηθούν,
το Αυτόματο παιχνίδι σταματάει.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το Αυτόματο παιχνίδι θα σταματήσει αυτόματα. Θα
ενημερωθείτε για τον λόγο που συμβαίνει αυτό.

#section-cancel-game

Πρόγραμμα δημιουργίας πονταρισμάτων



Αν το έχει ενεργοποιήσει ο πάροχος υπηρεσιών σας, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε
για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα πονταρίσματα ανά πάσα στιγμή και χωρίς
περιορισμού χρόνου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κανονικό χάρτη πονταρίσματος
και το Εσωτερικό ταμπλό, για να δημιουργήσετε πονταρίσματα και να τα αποθηκεύσετε
στα αγαπημένα πονταρίσματα ή να τα τοποθετήσετε αμέσως στο τραπέζι.

Αν δημιουργήσετε ένα ποντάρισμα και το αποθηκεύσετε, θα είναι διαθέσιμο στο μενού
των αγαπημένων πονταρισμάτων. Αν δημιουργήσετε άλλο ποντάρισμα, μπορείτε να το
αποθηκεύσετε ως νέο ποντάρισμα ή να ενημερώσετε ένα υπάρχον.

Αν αποφασίσετε να τοποθετήσετε το ποντάρισμα στο τραπέζι απευθείας από το
πρόγραμμα δημιουργίας πονταρισμάτων, το ποντάρισμα τοποθετείται μόνο αν ο γύρος
πονταρίσματος βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Αν ο γύρος παιχνιδιού έχει ήδη ξεκινήσει, το
ποντάρισμα τοποθετείται στο ξεκίνημα του επόμενου γύρου πονταρίσματος.

Αν ο πάροχος υπηρεσιών σας έχει ενεργοποιήσει τις Χρυσές Μάρκες, μπορείτε να τις
χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε πονταρίσματα.

Το πρόγραμμα δημιουργίας πονταρισμάτων δείχνει επίσης την κάλυψη τραπεζιού
προσαρμοσμένων πονταρισμάτων.

Lucky Dip

Αν η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη από τον πάροχο υπηρεσιών σας, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία για να τοποθετήσετε μάρκες σε πολλές τυχαίες θέσεις
Μονού αριθμού ταυτόχρονα. Με κάθε πάτημα στο κουμπί πονταρίσματος Lucky Dip
προστίθενται μάρκες στο τραπέζι και τοποθετούνται σε όσες θέσεις Μονού αριθμού
εμφανίζονται στο κουμπί.

Αν ο πάροχος υπηρεσιών σας έχει ενεργοποιήσει τις Χρυσές Μάρκες, μπορείτε να τις
χρησιμοποιήσετε για να τοποθετήσετε τα πονταρίσματα.

Ποντάρισμα από πίνακες Στατιστικών

Αν σχετική η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη από τον πάροχο υπηρεσιών σας και
παίζετε σε υπολογιστή, μπορείτε να τοποθετήσετε πονταρίσματα απευθείας από τους
πίνακες Στατιστικά, Αποτελέσματα και Γράφημα. Όταν μετακινείτε τον δρομέα του
ποντικιού πάνω από το σχετικό είδος πονταρίσματος, επισημαίνετε στον χάρτη
πονταρισμάτων ή στο Εσωτερικό ταμπλό. Αν κάνετε κλικ στο είδος πονταρίσματος,
τοποθετείται μια μάρκα στη θέση πονταρίσματος. Αν δοκιμάσετε να τοποθετήσετε ένα
ποντάρισμα κατά τον γύρο παιχνιδιού, θα σας ζητηθεί να περιμένετε μέχρι να ξεκινήσει
ο γύρος πονταρίσματος.

Ποντάρισμα Μονοπατιού

Η λειτουργία πονταρίσματος Μονοπατιού διατίθεται μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί από τον
πάροχο του παιχνιδιού. Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να τοποθετήσετε
πονταρίσματα στον χάρτη στοιχημάτων, χωρίς να χρειαστεί να σηκώσετε το δάχτυλό
σας από την οθόνη της κινητής συσκευής. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, θα
πρέπει να την ενεργοποιήσετε στο μενού Ρυθμίσεις παιχνιδιού (είναι απενεργοποιημένη
από προεπιλογή) και στη συνέχεια να επιλέξετε μια μάρκα και να σύρετε το δάχτυλό σας
στον χάρτη στοιχημάτων. Τα πονταρίσματα μπορούν να τοποθετηθούν σε όλα τα



Straight Ups και τις σχετικές θέσεις (διαχωρισμός, τριπλασιασμός, καρέ, ποντάρισμα
«μπάσκετ»/πέντε αριθμών, γραμμή, σειρά). Δεν γίνεται να τοποθετηθούν στοιχήματα
στις εξωτερικές θέσεις πονταρίσματος (και Spread-Bets στο Spread-Bet Ρουλέτα).

Ακυρωμένα παιχνίδια

Ένας γύρος παιχνιδιού μπορεί να ακυρωθεί εάν παρουσιαστεί μια επιπλοκή και διακόψει
τη συνεδρία του παιχνιδιού. Όλοι οι παίκτες που βρίσκονται στο τραπέζι θα
ενημερωθούν σχετικά με την ακύρωση και όλα τα πονταρίσματα θα επιστραφούν στους
λογαριασμούς τους. Οι ακυρωμένοι γύροι παιχνιδιών επισημαίνονται με ένα X. Η
περιστροφή θεωρείται έγκυρη εάν η μπίλια έχει ολοκληρώσει τρεις πλήρεις περιστροφές
μέσα στον τροχό. Εάν ο ντίλερ κρίνει πως η μπίλια δεν θα ολοκληρώσει τρεις πλήρεις
περιστροφές, θα την πάρει και θα την περιστρέψει εκ νέου.

Αν το αυτόματο παιχνίδι έχει ενεργοποιηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών, ένας
ακυρωμένος γύρος παιχνιδιού δεν διακόπτει το αυτόματο παιχνίδι. Τα πονταρίσματα
γύρου επιστρέφονται αλλά το αυτόματο παιχνίδι θα εφαρμόσει τους τρέχοντες όρους
για να συνεχιστεί από τον επόμενο γύρο. Ο ακυρωμένος γύρος παιχνιδιού δεν
αφαιρείται από τους γύρους αυτόματου παιχνιδιού (ο αριθμός στον μετρητή δεν
μειώνεται).

Διαχείριση σφαλμάτων

Λάβετε υπόψη ότι όταν ένα λανθασμένο αποτέλεσμα γύρου επιβεβαιωθεί λόγω τεχνικού
σφάλματος και δεν ενεργοποιηθεί εξαιτίας του το παιχνίδι Mega Fire Blaze Bonus, όλοι
οι παίκτες λαμβάνουν τις αρμόζουσες πληρωμές για τα πονταρίσματά τους βάσει του
πραγματικού αποτελέσματος του γύρου - π.χ. για πονταρίσματα που τοποθετήθηκαν
στον αριθμό στον οποίο όντως προσγειώθηκε η μπίλια.

Ροή πονταρίσματος

Αν ένας γύρος παιχνιδιού βρίσκεται σε εξέλιξη όταν μπαίνετε στο τραπέζι,
περιμένετε τον επόμενο και μετά τοποθετήστε τα πονταρίσματά σας.
Για να τοποθετήσετε ποντάρισμα, επιλέξτε μάρκα και τοποθετήστε την στη θέση
πονταρίσματος.
Μπορείτε να τοποθετήσετε διάφορες μάρκες σε διαφορετικές θέσεις
πονταρίσματος ταυτόχρονα.
Το χρονόμετρο στο παράθυρο του παιχνιδιού δείχνει πόσος χρόνος σάς απομένει
για να τοποθετήσετε τα πονταρίσματά σας.
Μετά το σήμα Όχι άλλα Πονταρίσματα, ξεκινά ο γύρος παιχνιδιού.
Τα κέρδη πληρώνονται για τα νικητήρια πονταρίσματα στο τέλος κάθε γύρου
παιχνιδιού.
Για να παίξετε έναν γύρο παιχνιδιού, τοποθετήστε ξανά τα πονταρίσματά σας ή
χρησιμοποιήστε το κουμπί Ποντάρισμα ξανά.
Για να παραλείψετε έναν γύρο, απλά μην τοποθετείτε πονταρίσματα στο
τραπέζι.

Ροή παιχνιδιού

Ποντάρετε σε συγκεκριμένο είδος αποτελέσματος περιστροφής. Δείτε την
ενότητα Επιλογές στοιχηματισμού και την ενότητα Είδη πονταρίσματος για



περισσότερες πληροφορίες.
Μετά τον γύρο στοιχηματισμού εμφανίζονται οι αριθμοί φωτιάς: ως και 5 αριθμοί
κατά τη διάρκεια κανονικής περιστροφής ή 10 αριθμοί κατά τη διάρκεια
περιστροφής με το γεγονός Fire Blast.
Στη συνέχεια ο τροχός περιστρέφεται και η μπίλια πετιέται στον τροχό.
Μόλις η μπίλια σταματήσει σε εσοχή αριθμού στον τροχό, το αποτέλεσμα
ανακοινώνεται.

Αν το αποτέλεσμα δεν είναι αριθμός φωτιάς, ο γύρος παιχνιδιού
τελειώνει.
Αν το αποτέλεσμα είναι αριθμός φωτιάς, το παιχνίδι συνεχίζει στο
παιχνίδι Mega Fire Blaze Bonus.

Όλοι οι παίκτες/παίκτριες που τοποθέτησαν Μονό, Διπλό, Τριπλό, Καρέ/
Μπάσκετ ή Γραμμής ποντάρισμα σε αριθμό φωτιάς συμμετέχουν στο παιχνίδι
μπόνους. Οι υπόλοιποι παίκτες/παίκτριες παρακολουθούν.
Εμφανίζεται το πλέγμα παιχνιδιού μπόνους και το παιχνίδι μπόνους
διεκπεραιώνεται (βλέπε Κανόνες για περισσότερες πληροφορίες).
Οι μάρκες που κερδίζονται αφαιρούνται αυτόματα, εκτός εάν ο πάροχος
υπηρεσιών έχει ενεργοποιήσει την επιλογή να παραμένουν αυτές οι στο τραπέζι
κι εσείς το έχετε ενεργοποιήσει στις ρυθμίσεις παιχνιδιού.

Επιστροφή στον παίκτη/παίκτρια

Το θεωρητικό ποσοστό επιστροφής στον παίκτη (ΘΕΠ) είναι 97,30%.

Η συνολική πληρωμή από όλο τον γύρο παιχνιδιού = κέρδη από το κανονικό
ποντάρισμα(τα) + κέρδη από το παιχνίδι μπόνους. Προσέξτε ότι αν το Μονό, Διπλό,
Τριπλό, Καρέ/Μπάσκετ ή Γραμμής ποντάρισμα σας ήταν επιλέξιμο για το παιχνίδι
μπόνους, αυτά τα είδη πονταρίσματος λαμβάνουν μόνο τις πληρωμές παιχνιδιού
μπόνους.

Στοιχεία UI

 
Επαναποντάρισμα

Τοποθετεί το ίδιο ποντάρισμα με τον προηγούμενο γύρο.

 
Αναίρεση

Καταργεί τα πονταρίσματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή
στο τραπέζι.

 
Διπλασιασμός

Διπλασιάζει το ποντάρισμα που μόλις τοποθετήσατε.

 
Περιστροφή

Επιβεβαιώνει τα πονταρίσματά σας και ειδοποιεί άλλους ότι
είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στον γύρο παιχνιδιού.



 
Αποτελέσματα

Εμφανίζει τα αποτελέσματα των προηγούμενων γύρων.

 
Πρόγραμμα
δημιουργίας

πονταρισμάτων

Σας επιτρέπει να δημιουργείτε προσαρμοσμένα
πονταρίσματα, να τα τοποθετείτε στο τραπέζι ή να τα
αποθηκεύετε στα αγαπημένα πονταρίσματα. 
*Διαθέσιμο αν έχει ενεργοποιηθεί από τον πάροχο
υπηρεσιών σας

 
Lucky Dip

Σας επιτρέπει να τοποθετείτε μάρκες σε πολλές τυχαίες
θέσεις Μονού αριθμού ταυτόχρονα. 
*Διαθέσιμο αν έχει ενεργοποιηθεί από τον πάροχο
υπηρεσιών σας

 
Αυτόματο
παιχνίδι

Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε πολλά πονταρίσματα
αυτομάτως κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου αριθμού
γύρων. 
* Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε περίπτωση που είναι
ενεργοποιημένη από τον πάροχο υπηρεσιών σας.

 
Διάγραμμα

Εμφανίζει το ιστορικό του τρέχοντος πίνακα με τη μορφή
γραφήματος πίτας.

 
Ειδικά

πονταρίσματα

Σας επιτρέπει να τοποθετείτε Ολοκληρωμένα και Μερικώς
ολοκληρωμένα πονταρίσματα, πονταρίσματα Jeu 7/9,
Finales en Plain και Orphelins en Plein.

 
Στατιστικά

Δείχνει τα αποτελέσματα των πρόσφατων γύρων παιχνιδιών
καθώς και τους αριθμούς που έχουν κερδίσει και έχουν
εμφανιστεί περισσότερο και λιγότερο ποσοστιαία και
αριθμητικά.

 
Εσωτερικό

ταμπλό ρουλέτας

Σας επιτρέπει να τοποθετείτε πονταρίσματα σε Μονό
αριθμό, σε Γείτονες, Voisins du Zéro, Tiers du Cylinder και
Orphelins à Cheval.

Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας
πονταρίσματα και να τοποθετήσετε πάλι στο τραπέζι.



 
Τα πονταρίσματά

μου

 
Μενού

Το πλήκτρο ανοίγει το μενού Ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις παιχνιδιού - Σας επιτρέπει να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορες
λειτουργίες και συμβουλές εργαλείων.
Ρυθμίσεις ήχου - Σας επιτρέπει να κάνατε σίγαση ή
αναίρεση σίγασης των ήχων του παιχνιδιού και της
φωνής του/της ντίλερ, καθώς και να αλλάξετε την
ένταση ήχου.
Ρυθμίσεις βίντεο - Σας επιτρέπει να αλλάζετε την
ποιότητα ροής βίντεο.
Ιστορικό παιχνιδιού - Σας επιτρέπει να έχετε
πρόσβαση στις πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το
ιστορικό των προηγούμενων παιχνιδιών σας. 
Αν θεωρείτε ανεπαρκή τα στοιχεία που παρέχονται
στο Ιστορικό παιχνιδιού, ζητήστε μια πιο λεπτομερή
ανάλυση από τον πάροχο υπηρεσιών.
Βοήθεια - Ανοίγει τα αρχεία Βοήθεια και Κανόνες
που διαβάζετε αυτή τη στιγμή.
Υποστήριξη* - Σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε με
την ομάδα Υποστήριξης Πελατών. 
* Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη
στη χώρα σας.

Υπόλοιπο
Εμφανίζει το τρέχον υπόλοιπο παιχνιδιού. Πρόκειται για τα
χρήματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παίξετε το
παιχνίδι.

 
Ταμείο

Ανοίγει το παράθυρο Ταμείο, όπου μπορείτε να καταθέσετε
και να αναλάβετε χρήματα, να δείτε το ιστορικό των
συναλλαγών σας, κ.λπ.

 
Όρια

Ανοίγει τον πίνακα Όρια.

 
Φιλοδωρήματα

Δίνει ένα φιλοδώρημα* στον ντίλερ. 
* Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε περίπτωση που είναι
ενεργοποιημένη από τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Πραγματοποιεί φόρτωση της Κύριας Αίθουσας όπου



 
Λόμπι

μπορείτε να πάρετε μέρος σε άλλο τραπέζι.

 
Χρυσές Μάρκες

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να
απενεργοποιηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Οι Χρυσές Μάρκες είναι μάρκες μπόνους που απονέμονται
σε εσάς σε ορισμένα επιτραπέζια παιχνίδια. Κάθε Χρυσή
Μάρκα έχει συγκεκριμένη αξία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για ποντάρισμα όπως μια φυσιολογική μάρκα. Εάν το μενού
Χρυσή Μάρκα είναι διαθέσιμο στον πίνακα εργαλείων,
σημαίνει ότι έχετε Χρυσές Μάρκες διαθέσιμες για χρήση στο
τρέχον παιχνίδι. 
Το μενού Χρυσή Μάρκα εμφανίζεται την αξία και τον αριθμό
των Χρυσών Μαρκών που είναι διαθέσιμες. Εάν έχετε
κερδίσει Χρυσές Μάρκες διαφορετικής αξίας, το μενού
απαριθμεί όλες τις αξίες μαρκών και τον αριθμό τους. Οι
μάρκες ίδιας αξίας από διαφορετικά μπόνους προστίθενται.

Το κουμπί Πληροφορίες ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο
με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Χρυσές
Μάρκες.

Για να ποντάρετε χρησιμοποιώντας τις Χρυσές Μάρκες,
επιλέξτε πρώτα την επιθυμητή αξία Χρυσής Μάρκας και,
στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα ποντάρισμα ως συνήθως. Η
εναπομείνουσα ποσότητα από Χρυσές Μάρκες μειώνεται
αντίστοιχα.

Σημείωση:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία
Χρυσές Μάρκες κατά τον γύρο πονταρίσματος και
μπορείτε να τοποθετήσετε Χρυσές Μάρκες σε
διαφορετικές θέσεις πονταρίσματος. Ωστόσο, ο
πάροχος της υπηρεσίας μπορεί να έχει περιορίσει
τον αριθμό από Χρυσές Μάρκες που μπορεί να
χρησιμοποιηθούν σε ένα παιχνίδι.
Αν η λειτουργία παρέχεται από τον πάροχο
υπηρεσίας, μπορείτε να αναμίξετε Χρυσές Μάρκες
με Κανονικές Μάρκες (που σχετίζονται με το
Υπόλοιπό σας) σε μία θέση πονταρίσματος.
Αν η λειτουργία παρέχεται από τον πάροχο
υπηρεσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Χρυσές
Μάρκες για:

Ενέργειες Blind κατά τον γύρο
πονταρίσματος
Ποντάρισμα κατά τους γύρους ενεργειών
(π.χ. Για Διπλασιασμό)

Αν ο πάροχος λειτουργίας έχει ενεργοποιήσει τη
χρήση πολλαπλών Χρυσών Μαρκών, το παιχνίδι
προσπαθεί αυτομάτως να τοποθετήσει αυτά τα



πονταρίσματα με Χρυσές Μάρκες, προτιμώντας τις
μάρκες που βρίσκονται πιο κοντά στην αρχική αξία
πονταρίσματος με Χρυσές Μάρκες.

Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες Χρυσές
Μάρκες, το παιχνίδι χρησιμοποιεί Κανονικές
Μάρκες για το ποντάρισμα, δημιουργώντας
ένα ανάμεικτο ποντάρισμα.
Αν δεν επιτρέπονται τα ανάμεικτα
πονταρίσματα και δεν έχετε αρκετές Χρυσές
Μάρκες ή αν φτάσατε το όριο των
επιτρεπόμενων Χρυσών Μαρκών στο τρέχον
παιχνίδι, χρησιμοποιούνται Κανονικές
Μάρκες για το ποντάρισμα.
Σημειώστε ότι το ποντάρισμα απορρίπτεται
αν το υπόλοιπο Κανονικών Μαρκών σας
είναι πολύ χαμηλό, για να καλύψει το
ποντάρισμα.

Μπορείτε κάθε φορά να τοποθετείτε ανάμεικτο
ποντάρισμα στο παιχνίδι ρουλέτας και SicBo.

Στην περίπτωση Ισοπαλίας ή Επιστροφής χρημάτων, η
Χρυσή Μάρκα που ποντάρατε θα σας επιστρέφεται. Λάβετε
υπόψη ότι η Ισοπαλία ή η Επιστροφή χρημάτων
εμφανίζονται σε παιχνίδια Μπλάκτζακ, Μπακαρά, Δράκος/
Τίγρης και πόκερ.

Δεν μπορείτε να ασφαλίσετε ποντάρισμα Χρυσής Μάρκας ή
ανάμεικτο ποντάρισμα.

Αν το ποντάρισμα Ασφάλειας που τοποθετείτε είναι
ανάμεικτο ποντάρισμα, μόνο τα Πραγματικά χρήματα
ασφαλίζονται και σας επιστρέφονται, σε περίπτωση που ο
ντίλερ φέρει μπλάκτζακ.

Όταν κερδίζει το ποντάρισμα με τη Χρυσή Μάρκα σας, η
αξία της Χρυσής Μάρκας θα αφαιρείται από το ποσό
κέρδους.

Όλοι οι γύροι παιχνιδιού που παίζονται με Χρυσές Μάρκες
διακρίνονται στο ιστορικό παιχνιδιών με το αντίστοιχο
εικονίδιο (GC).

Δήλωση αποποίησης ευθυνών για τα ζωντανά
πονταρίσματα

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζουμε, ότι οι πληροφορίες που
εμφανίζονται σε εσάς και στον ιστότοπο μας αναφορικά με τα συμβάντα είναι ακριβείς.
Ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς καθοδήγησης. Λόγω της
φύσης αυτών των συμβάντων και το ενδεχόμενο καθυστέρησης ζωντανών μεταδόσεων,
αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για λανθασμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της
βαθμολογίας και του χρόνου παιχνιδιού. Φροντίστε να ανατρέξετε στους ειδικούς
κανόνες πονταρίσματος, για να δείτε με ποιος τρόπο γίνεται η διευθέτηση των



πονταρισμάτων σε συγκεκριμένες αγορές. Επισημαίνεται, ότι αυτή η καθυστέρηση
ποικίλει μεταξύ των πελατών και μπορεί να εξαρτάται από την εγκατάσταση από την
οποία λαμβάνουν τα δεδομένα ή τις εικόνες.

Live ροές βίντεο: Λόγω της φύσης του Διαδικτύου ενδέχεται να προκύψει λανθάνων
χρόνος βίντεο. Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διασφαλίζει, ότι οι παίκτες/
παίκτριες δεν έχουν πλεονέκτημα ή μειονέκτημα λόγω του δυνητικού λανθάνοντα
χρόνου.

Σημείωση σχετικά με τις δυσλειτουργίες: Δυσλειτουργία ακυρώνει όλες τις πληρωμές
και τα παιχνίδια.

Σημείωση για τη στρογγυλοποίηση: Τα πονταρίσματα στρογγυλοποιούνται πάντοτε
προς τα κάτω από το τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Όταν αποζημιωθείτε και τα χρήματα
μεταφερθούν στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας, κάθε ποσό μικρότερο του 0,01
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω.

Σημείωση για ανολοκλήρωτες ενέργειες: Απλήρωτες ενέργειες ακυρώνονται μετά από
90 ημέρες.

Σημείωση σχετικά με τις αποσυνδέσεις: Αν αποσυνδεθείτε από το παιχνίδι λόγω
προβλήματος σύνδεσης, τα πονταρίσματά σας καταγράφονται και πληρώνονται
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του γύρου. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του
γύρου στο ιστορικό του παιχνιδιού.

Ενημερώθηκε στις: 02/08/2021


