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Introducere 

În Burning Keno, jucătorul alege 10 numere de pe un tabel, în intervalul 1-80. 

În timpul jocului, se extrag 20 de numere. Câștigurile se plătesc conform tabelului de 

plăți, în funcție de numerele selectate de jucător care corespund cu numerele extrase. 

Cum să Pariați 

Pentru a începe jocul, jucătorul trebuie să selecteze mai întâi numerele pe care dorește 

să le joace și apoi să plaseze pariurile apăsând "Butonul de pariere". Numerele sunt 

alese din intervalul 1-80. Jucătorul fie poate să-și aleagă manual numerele de pe tabel, 

fie poate să joace cu un set aleatoriu de numere ce conține între 1 și 10 numere 

fiecare. Pariul devine valid selectând cel puțin un număr din tabel. Jucătorul poate 

juca atât cu combinații selectate manual, cât și cu combinații aleatorii. Prin 

intermediul butonului "Meniu intern", jucătorul poate vizualiza pariurile curente și 

ultimele pariuri. În secțiunea "Ultimele pariuri", jucătorul are posibilitatea de a selecta 

o combinație pe care a mai jucat-o în trecut și poate plasa același pariu din nou. La 

deschiderea jocului pentru prima oară, este selectată întotdeauna implicit valoarea cea 

mai mică a pariului. Valoarea nominală și valoarea pariului pot fi schimbate prin 

intermediul butonului "Setări pariu". 

 

Intervalul de timp pentru plasarea pariurilor la fiecare extragere este limitat la 60 de 

secunde. Odată plasat un pariu valid, acestea este afișat imediat pe ecran, astfel încât 

jucătorul să poată glisa printre toate combinațiile alese. Numărul maxim de pariuri 

pentru o extragere este de 450. După expirarea intervalului de timp pentru pariere din 

indicator, extragerea este inițiată, iar pariurile sunt aranjate în funcție de numerele 

care coincid cu cele extrase. 
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Comenzi Joc 

Următoarele câmpuri apar pe ecranul slotului: 

Buton Nume Descriere 

 

Selecție 

aleatorie 

La activarea oricăruia dintre aceste 

butoane, este efectuată o selecție 

aleatorie a respectivului set de 

numere de pe tabel. Aceste butoane 

sunt inactive în timpul extragerii 

numerelor. 

 

Amestecare La activarea acestui buton, jucătorul 

amestecă combinația curentă de pe 

tabel. Acest buton este inactiv în 

timpul extragerii numerelor. 

 

Ștergere La activarea acestui buton, sunt 

eliminate toate numerele de pe tabel. 

Acest buton este inactiv în timpul 

extragerii numerelor. 

 

Butonul de 

pariere 

La activarea acestui buton, este 

selectată combinația curentă de pe 

tabel și pariul este plasat. Jucătorul 

poate vedea pe ecran toate 

combinațiile de pariuri plasate. Odată 

ce a fost selectată o combinație de 

numere, jucătorul primește informații 

dinamice pe tabelul de plăți, care 

reprezintă calcularea în timp real a 

plăților, bazată pe numerele selectate 

și pe valoarea pariului, afișând, astfel, 

potențialul câștig bazat pe 

numărătoarea numerelor selectate. 



Un pariu care a fost plasat deja nu 

poate fi retras. Acest buton este 

inactiv în timpul extragerii 

numerelor. 

 

Repetare Butonul de repetare devine disponibil 

după primul joc. Apăsați acest buton 

pentru a plasa din nou pariurile din 

jocul anterior. 

 

Meniu 

interior 

Acest buton afișează numărul de 

pariuri plasate. La activare, acesta 

afișează combinațiile pariului curent 

și ultimele pariuri. Fiecare pariu are 

atașat propriul număr și ora exactă a 

extragerii, în funcție de dispozitivul 

jucătorului. De aici, jucătorul poate 

vedea pariurile anterioare, poate 

naviga printre acestea cu butoanele 

direcționale și poate alege aceeași 

combinație din nou. Butonul este 

inactiv în timpul extragerii 

numerelor. 

 

Setări pariu La activarea acestui buton, sunt 

afișate valori diferite ale pariului din 

care poate alege jucătorul. 

 

Setări 

suplimentare 

La activarea acestui buton, se 

deschide ecranul "Setări pariu". De 

aici, jucătorul poate schimba valoarea 

nominală și valoarea pariului. 

 

Colecta La activarea butonului “Colectare”, 

întreaga sumă câștigătoare este 

transferată în soldul current. 



 

Valoare 

nominală 

Afișează valoarea unui credit. Prin 

selectarea oricăreia dintre opțiunile 

posibile, jucătorul activează valoarea 

afișată. 

 

Valoarea 

mizei 

Suma afișată pe fiecare dintre 

butoanele "Valoare pariu" reprezintă 

suma totală pentru un pariu. 

 

Balanţă Afișează fondurile disponibile ale 

jucătorului. 

Pariu Afișează suma pariului selectat. 

 

Meniu Apăsând butonul "Meniu", jucătorul 

poate accesa ecranele "Ajutor", 

"Istoric jocuri", "Statistici", "Plăți 

joc" și "Setări pariu". 

 

Setări La activarea acestui buton, se 

deschide ecranul "Setări pariu". De 

aici, jucătorul poate schimba valoarea 

nominală și valoarea pariului. 

 

Ajutor La activarea acestui buton, se 

deschide ecranul de ajutor. 

 

Istoric Jocuri La activarea acestui buton, este afișat 

un ecran cu numerele extrase în 

jocurile anterioare. 

 

Statistici La activarea acestui buton, este afișat 

ecranul "Statistici". De aici, jucătorul 

poate vedea numerele "Fierbinți" și 

"Reci" din ultimele 1000 de jocuri. 

 

Plăți joc La activarea acestui buton, este afișat 

ecranul tabelul de plăți. Acesta 

afișează modul de calculare a plăților 

în funcție de numerele selectate de 

jucător și de valoarea pariurilor 

acestuia. 



 

Controlul 

sunetului 

La activarea butonului, sunetul 

jocului este pornit/oprit, în funcție de 

starea sa anterioară. 

 

Controlul 

dimensiunii 

ecranului 

La activarea butonului, ecranul fie se 

extinde, fie își reduce dimensiunea, în 

funcție de starea sa curentă. 

 

Ieşire Prin activarea acestui buton, jucătorul 

iese din joc. Acest buton este inactiv 

în timpul extragerii numerelor. Dacă 

o sumă este câștigată, atunci când se 

activează butonul, suma câștigată se 

adaugă la soldul jucătorului și jocul 

se închide. 

În partea de sus a ecranului de joc, jucătorul poate vedea și numărul jocului și ora 

locală, în funcție de computerul său. 

Reguli 

 Castigurile sunt afisate în Tabel de plată. 

 Defecțiunile anulează toate câștigurile și pariurile. 

Bonus Jackpot Cards 

Jackpot Cards Mystery este un bonus declanșat la întâmplare, în timp ce se joacă 

orice joc marcat Jackpot Cards. 

Jackpot Cards este un jackpot de tip mystery cu patru niveluri. Fiecare nivel de 

mystery jackpot este ilustrat printr-o culoare de cărți de joc: 

 TREFLĂ Nivelul 1 (cea mai joasă valoare a jackpotului); 

 CARO Nivelul 2; 

 CUPĂ Nivelul 3; 

 PICĂ  Nivelul 4 și cel mai înalt. 

Fiecare valoare și valută pentru un nivel mystery în Jackpot Cards este afișată pe 

partea dreaptă a simbolului de carte care îi corespunde. 

Contribuția la nivelurile potului cel mare este calculată în baza unui procent din pariul 

jucătorului. Nu se deduce nicio sumă din pariul jucătorului. 

  



 DECLANȘARE 

Bonusul Jackpot Cards Mystery poate fi declanșat la întâmplare, după ce un joc 

individual este finalizat și toate câștigurile rezultate sunt colectate. Când Jackpot 

Cards Mystery este declanșat, jucătorului i se garantează în mod automat unul dintre 

nivelurile de mystery jackpot. 

Jackpot Cards Mystery se joacă deasupra jocului de bază și nu îl închide. 

Jocul Jackpot Cards poate fi minimizat făcând clic oriunde în afara acestuia, 

permițându-i jucătorului să plaseze pariurile în jocul de bază chiar și când este activ 

jocul bonus. Jocul Jackpot Cards poate fi finalizat ulterior, la alegerea jucătorului. 

 REGULI ȘI COMENZI 

Odată declanșat, jucătorul este dus în jocul bonus Jackpot Cards, unde este afișat un 

cadrul de selecție format din 12 cărți cu fața în jos. Jucătorul selectează cărți prin clic 

stânga al mouse-ului până când dezvăluie 3 simboluri de aceeași culoare. Va fi 

acordat nivelul Jackpot Cards Mystery care corespunde culorii dezvăluite. Valoarea 

bonusului va corespunde sumei acumulate în momentul în care se dezvăluie ultimul 

simbol de aceeași culoare. Pentru a putea să încheie Jackpot Cards, jucătorul va fi 

invitat să apese pe butonul "Colecta", adăugând astfel câștigurile jocului bonus la 

soldul său total. 

Jucătorul are o șansă rezonabilă de a câștiga cel mai înalt nivel al jocului bonus cu 

oricare dintre pariurile de calificare, de fiecare dată când intră în runda bonus Jackpot 

Cards. Cu toate acestea, cu cât este mai mare pariul de calificare în jocul de bază, cu 

atât este mai mare șansa de a intra în runda bonus și de a câștiga oricare dintre 

nivelurile de mystery jackpot. 

Qualifying bets: configurable per operator 

 CONEXIUNE LA INTERNET LENTĂ ȘI DECONECTARE 

O conexiune la Internet lentă ar putea provoca o întârziere și arăta valori de jackpot 

vechi. 

Bonusul Jackpot Cards susține recuperarea în caz de deconectare. 

 CÂȘTIGĂTORI 

Dacă oricare dintre bonusurile mystery jackpot este acordat, toți jucătorii care joacă 

jocuri marcate Jackpot Cards vor fi anunțați că un astfel de eveniment a avut loc pe 

ecranele lor. 



Întreruperi ale Jocului 

 Recuperarea Completă a Jocului 

În cazul în care jocul este întrerupt din cauza pierderii conexiunii, datele nu se vor 

pierde. Odată ce jucătorul va reactiva jocul, acesta va continua cu starea extragerii 

curente la momentul respectiv. Cu toate acestea, rezultatul pariului plasat înainte de 

pierderea conexiunii va fi salvat și toate sumele vor fi distribuite conform pierderilor 

și câștigurilor. 

 Anularea jocului 

În cazul în care jocul a fost anulat din cauze independente de jucător, momentul 

anulării este considerat finalul jocului. Orice sume acumulate vor fi returnate automat 

jucătorului. 

Procentul de Plată a Jucătorului 

Câștigul mediu pentru jucător în Burning Keno joc este 98.18%. 

Burning Keno v: 1.0.0.r 
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