
U slučaju kvara ili prekida veze, stanje igre netom prije prekida će biti zabilježeno i povraćeno u 
prijašnje stanje kada igrač ponovno pokrene igru. U slučaju kvara svi ulozi i isplate su ništavi i 
sve oklade na koje je to utjecalo će biti povraćene. 
 

• Igra koristi jedan špil. Karte se miješaju prije svakog dijeljenja 

• Cilj igre je završiti svako dijeljenje sa što jačom rukom. Isplata za svaku ruku je 

prikazana u tablici isplata u igri. 

• Odredite svoj ulog od 1 do 5 novčića klikom na strelice gore i dole pored Novci. Tablica 

isplata će se shodno izmijeniti. Iznos možete mijenjati i od 0.25 do 15 klikom na strelice 

gore i dole pored ''Iznos Novca'' i broj linija klikom na strelice gore i dole pored Linije 

• Kliknite DIJELI za početak! 

• Karte koje su dio pobjedničke ruke se automatski zadržavaju. Za odabir, izbriši ili zadrži, 

kliknite karte ili pripadajući gumb za zadržavanje. Teskt ZADRŽANO će se pojaviti preko 

karata koje ste odabrali. 

• Jednom kada ste odabrali karte koje želite zadržati, kliknite VUCI za dijeljenje novih 

karata. 

• Dobitak se određuje prema vašoj finalnoj ruci kako je prikazano u TABLICI ISPLATA 

Duplo ili Ništa 

• Svaku dobitnu ruku možete duplati u posebnoj igri, sve do maksimuma za ulog igre. 

Ako ne želite duplati, kliknite ISPLATA: kako bi isplatili svoj dobitak i krenuli sa novom 

rundom. 

• Dijeli se novih pet karata i djeliteljeva karta je okrenuta prema gore. 

• Odaberite bilo koju kartu od preostalih četiri okrenutih prema dolje. Sve četiri karte će 

se okrenuti prema gore i otkriti svoje vrijednosti, a vaša karta će biti posebno 

označena. 

• Ukoliko je vaša karta većeg ranka od djeliteljeve, osvojit ćete duplo od orginalne 

isplate te možete ponovno duplati ili isplatiti dobitak. 

• Ukoliko je vaša karta jednakog ranka kao i djeliteljeva nerješeno je i vaš dobitak ostaje 

isti. Možete ponovno duplati ili isplatiti dobitak. 

• Ukoliko je vaša karta manjeg ranka od djeliteljeve, igra duplanja je gotova. Vraćate se 

na Poker igru i možete krenuti sa novom rundom. 

• Cilj igre je završiti svako dijeljenje sa što jačom rukom. Sve dvojke su Jokeri, tako da 2 

može predstavljati bilo koju drugu kartu u svrhu poboljšanja vaše ruke 


