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Primul draft
Pariu/conținut automat revizuit

AstroBoomers: TURBO! este un joc multiplayer în timp real, cu volatilitate foarte
rapidă, determinat de jucători, cu câștiguri incredibile de până la 10.000 de ori pariul!
Pământul este asediat de meteoriți cosmici aprinși - este timpul să fugiți pe Lună!
Urcați în rachetă pentru plimbare, dar aveți grijă la amenințarea care se apropie sau
vă veți prăbuși într-ominge de flăcări! Alegeți când să săriți în siguranță și câștigați
recompensele!

O adrenalină intensă, dar ușor de jucat. Provocați nervii colegilor astronauți’ și
rămâneți la bord cât mai mult timp pentru recompense maxime!
Câștigul Teoretic al Jucătorului (RTP): 97%
REGULI JOC
Jocul are ca scop luarea deciziei când să săriți de pe rachetă înainte ca aceasta să
explodeze.
● Faza de pariere afișează o numărătoare inversă cu timpul rămaspentru a plasa
pariuri pentru runda următoare și când va începe.
● Un pariu poate fi stabilit pentru o rundă de joc folosind selectorul PARIU până la
maximum 125,00.
● AUTO EXPULZARE permite setarea unei valori de auto-expulzare pentru o
rundă. Apoi, aceasta joacă runda și dacă MULTIPLICATORUL specificat este atins
de rachetă, astronautul va fi expulzat automat.
● Dacă este setată AUTO EXPULZAREA, valoarea PARIU va fi implicit setată la cea
mai mică sumă PARIU până când va fi modificată.
● Dacă faceți clic pe butonul EXPULZARE în timpul zborului, se va încheia pariul în
zbor și va returna sumacâștigată afișată.
● O valoare AUTO EXPULZARE va fi anulată dacă se face clic pe butonul
EXPULZARE în timpul zborului.
● Dacă o expulzare se întâmplă în același timp, racheta explodează, suma
câștigată pentru acel pariu va fi acordată.
● Dacă racheta explodează și pariul nu este revendicat, acesta nu va fi returnat.
● Dacă racheta explodează, se afișează lista de jucători care arată câștigurile
pentru orice astronauți supraviețuitori înainte de a relua următoarea fază de
pariere.
● Un istoric al ultimelor douăzeci de valori multiplicatoare atinse de rachetă este
afișat în partea din stânga sus a ecranului.
● Câștigurile se bazează pe multiplicatorul afișat pentru rachetă în momentul
colectării PARIULUI.
○ Suma câștigătoare a pariului este MULTIPLICATORUL * suma activă a
PARIULUI.
○ Multiplicatorul minim până la plată este de 1,01x. Multiplicatorul maxim
până la plată este de 10000x.
○ Dacă racheta explodează și multiplicatorul este mai mic de 1,01x, nu se
vor acorda câștiguri.
○ Dacă multiplicatorul maxim este atins de rachetă, expulzarea va fi
declanșată și suma câștigului va fi acordată.

FUNCȚII JOC
BUTON PARIERE
Faceți clic pe un pariu pentru a seta
valoarea.
BUTON AUTO EXPULZARE
Faceți clic pentru a deschide o listă a
sumelor multiplicatoare pe care să le
setați pentru a auto-expulza din
rachetă.
BUTON ANULARE PARIU
Dacă o valoare este afișată în roșu,
înseamnă că a fost setată. Faceți clic
pe acesta pentru a anula.
BUTON RESETARE
Faceți clic pentru a seta automat
suma pariului și orice sumă de
auto-expulzare din runda anterioară.
Va apărea numai dacă există sume
setate din runda anterioară.
BUTON EXPULZARE
Faceți clic pentru a expulza din
rachetă și pentru a câștiga suma
afișată.
ISTORIC ZBOR
Afișează un istoric al multiplicatorului
atins pentru ultimele douăzeci de
zboruri
AUTO PILOT (opțional de către
operator)
Faceți clic pentru a accesa setările de
redare automată

BUTON MENIU
Faceți clic pentru a deschide setările
și regulile jocului.
BUTON AUDIO
Faceți clic pentru a activa/dezactiva
tot sunetul.
BUTON CHAT EMOJI (opțional la
operator)
Faceți clic pentru a deschide fluxul de
chat și emoji-urile selectabile.

Sume de pariere

Sume disponibile pentru pariul specificat.
Pentru a seta un pariu, faceți clic pe valoare. Dacă faceți clic din nou pe valoare, se va
anula pariul.
MENIURI POP-UP
Sume auto-expulzare

Sume disponibile de auto-expulzare.
Pentru a seta o sumă de auto-expulzare, jucătorul face clic pe valoare. Dacă faceți clic
din nou pe butonul Expulzare, le permite să schimbe suma. Pentru a dezactiva
expulzarea automată, jucătorul alege „Dezactivat”.
Auto-pilot

Meniul pop-up al pilotului automat permite jucătorului să își aleagă suma pariată, să
stabilească oprirea multiplicatorului de expulzare, să definească o limită de pierdere,
dacă să se oprească la o singură sumă de câștig și să selecteze un număr de zboruri
pentru a juca automat. Pentru a face acest lucru, jucătorul ajustează pariul,
multiplicatorul de expulzare, limita de pierdere sau suma câștigului unic, făcând clic
pe săgeți, apoi pe unul dintre numerele de zboruri disponibile. Odată selectat un
număr de zbor, meniul este apoi ascuns și jucătorul este returnat la ecranul principal
al jocului, cu pilotul automat activ setat la numărul de zboruri ales.
Notă: Dacă sunteți deconectat în timpul jocului, toate setările de joc automat vor
reveni în mod implicit atunci când reîncărcați jocul.

SETĂRI JOC ȘI REGLEMENTARE
Timp actual
Sistemul jocului arată oricând ora actuală (în colțul din dreapta sus al ecranului).
Timpul este preluat de la computerul sau ceasul dispozitivului jucătorului.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Următoarele procese pot fi supuse termenilor și condițiilor site-ului de jocuri.
•
•

Procesul de gestionare a rundelor de joc neterminate.
Perioada după care sesiunile de joc inactive sunt încheiate automat.

În cazul unei defecțiuni a hardware-ului/software-ului de joc, toate pariurile și plățile
din joc afectate sunt anulate și toate pariurile afectate sunt rambursate.

