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آموزش بازی انفجار به همراه ترفند های برد و 

 معرفی برترین سایت ها
 

آموزش بازی انفجار یکی از ابتدایی ترین گام هایی است که شما برای شروع فعالیت در این بازی مانند یک حرفه ای بردارید. از 

این رو ما به عنوان یک مجله شرط بندی جامع و معتبر که همواره در تالش بوده ایم تا شما عزیزان را در این زمینه راهنمایی 

بپردازیم. برای این کار نیز پیش از هر  بردن در بازی انفجار ن مقاله به طور کامل و مفصل به آموزشکنیم، بر آن شدیم تا در ای

کل ای بازي را به شما چیزی به طور کامل وو تخصصی بر روی این بازی و نحوه ارائه آن بررسی داشتیم تا بتوانیم به بهترین ش

 آموزش دهیم.

از این رو اگر شما نیز به این بازی عالقه مند می باشید و می خواهید با شرکت در آن موفقیت کسب کرده و سود های بسیار باال 

می توانید  بدست آورید. در این مقاله با ما همراه باشید. تا ما ضمن توضیح راجع به بازی انفجار، به شما آموزش دهیم که چگونه

مانند یک حرفه ای در آن بازی و شرط بندی کنید. در نهایت نیز بهترین سایت های ارائه دهنده بازی انفجار را به شما معرفی 
 کرده ایم.

 فهرست مطالب

 بازی انفجار چیست؟ 

 آموزش بازی انفجار در کازینو 

 آموزش بازی انفجار حرفه ای 

 آموزش بازی انفجار آپارات 

 راه های موفقیت در بازی انفجار 

 آموزش بازی انفجار با گوشی 

 فیلم آموزش بازی انفجار 

 نحوه برنده شدن در بازی انفجار 

 آموزش بازی انفجار همراه با ربات تعیین ضریب 

  نحوه بازیcrash در سایت های معتبر 

o آموزش بازی انفجار سایت تاینی بت 

o آموزش بازی انفجار در سایت حضرات 

o آموزش بازی انفجار هات بت 

o بازی crash میالد حاتمی 

o تل بتآموزش بازی انفجار در ت 

o  ساشا سبحانیآموزش بازی انفجار 
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 رمعتبرترین سایت بازی انفجا 

 10 ت برتر شرط بندی انفجار کدامند؟سای 

  قوانین بازیcrash 

 تجربه بازی crash در اپلیکیشن چه تفاوت با سایت دارد؟ 

 نحوه برداشت پول از بازی انفجار 

 سواالت متداول 

 

 بازی انفجار چیست؟

شوید. ما پس از ارائه توضیح در این بخش در بخش بعدی به پیش از هر چیزی الزم است که در ابتدا با این بازی جذاب آشنا 

آموزش بخش های ارائه شده در بازی انفجار پرداخته ایم. خب در ابتدا باید بگوییم که این بازي جذاب در ابتدا توسط یک برنامه 

بندی ایرانی مورد دسترسی  نویس ایرانی به نام مونتیگو طراحی و برنامه نویسی شد. برای اولین باز نیز در سایت های شرط

 گرفت و توانست به سرعت در بین کاربران سایت های پیش بینی و شرط بندی محبوبیت یابد.

دلیل محبوبیت این بازی نیز این بود که در عین سادگی بسیار جذاب و پر هیجان است. همچنین این بازی بسیار پولساز و پرسود 

است. به طوری که شما در آن این امکان را دارید که پول های خود را به سادگی و تنها در چند ثانیه، چندین برابر کنید. تصور 

برداشت بزنید. به این شکل پول شما با  5هزار تومان شرط بندی کنید و بعد در ضریب  200لغ کنید که در یک دست بر روی ب
 چند کلیک ساده، یک ملیون تومان خواهد شد!

 آموزش بازی انفجار در کازینو
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ارائه  در قسمت اول آموزش بازی انفجار رایگان قصد داریم به معرفی و توضیح راجع به هر یک از بخش هایی که در این بازی
 شده است بپردازیم. شما برای یک عملکرد صحیح باید با این بخش ها به خوبی آشنا شده و کاربرد های هر یک را بدانید.

 واهید کرد که بر روی آن یک ضریب قرار دارد. در یک نمودار مشاهده خ بازی انفجار نمودار: در ابتدا شما با ورود به

تمام طول بازی شما باید دقت خود را بر روی این نمودار و عدد روی آن قرار دهید. که در بخش بعدی علت آن را 

 متوجه خواهید شد.

 ه شما پنل شرط: بخش مهم بعدی پنل شرط است. که این بخش خود به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول کادری است ک

در هر دست باید مبلغی که می خواهید بر روی آن شرط بندی کنید را مشخص کنید. بخش بعدی کادر است که در آن 

باید ضریب امنیت را مشخص کنید. )ضریب امنیت عددی است که در آن سایت به طور اتوماتیک برداشت میزند(. در 

 رد.بخش آخر هم دکمه مربوط به شرکت و خروج از بازی قرار دا

 در آموزش بازی انفجار راجع به بخش های دیگر که شامل لیست کاربران، چت آنالین و تاریخچه بازی است، نd ازی

 به ارائه توضیح نمی باشد.

 

 آموزش بازی انفجار حرفه ای

اما پیش از هر چیزی بگذارید کمی شما را با الگوریتم و روند این بازی  vipو اما در این بخش می رسیم به آموزش بازی انفجار 

آشنا کنیم. چرا که آشنایی با الگوریتم یکی از مهم ترین موارد برای یادگیری این بازی است. در واقع بازی انفجار دارای یک 

وظیفه تولید ضرایب را دارد. در هر دست از بازی یک عدد )از صفر تا بی نهایت( به  الگوریتم بازی انفجار الگوریتم می باشد.

صورت تصادفی توسط ین الگوریتم تولید می شود. و به صورت رمز گذاری شده در بخش تاریخچه قرار می گیرد. به طوری که 
 از این رقم اطالعی ندارند. هیچ یک از کاربران تا پایان دست

همان طور که گفتیم در هر دست ضریبی توسط الگوریتم ارائه می شود. با شروع دست، نمودار و عدد روی آن از صفر شروع 

شده و همین طور باال می روند تا به رقم تولید شده توسط الگوریتم برسند. در نهایت د این عدد متوقف شده و دست پایان می یابد. 

ی که شما باید انجام دهید این است که بتوانید بااستفاده از نکات و ترفند های مختلف، این ضریب را به خوبی تشخیص داده و کار

پیش از آن که عدد نمودار به ان برسد و متوفق شود، برداشت را بزنید. که خب برای موفقیت الزم است در این بازی تجربه کسب 

https://tinyhelp.vip/enfejar/enter-the-blast-game/
https://tinyhelp.vip/enfejar/enter-the-blast-game/
https://tinyhelp.vip/enfejar/blast-game-algorithm/
https://tinyhelp.vip/enfejar/blast-game-algorithm/


https://tinyhelp.vip/enfejar/learn-to-play-the-blast/ 

را در مقاله ای دیگر به طور کامل  2در نهایت باید اشاره داشته باشیم که ما آموزش بازی انفجار  کرده و نکات مختلفی بیاموزید.
 ارائه داده ایم.

 آموزش بازی انفجار آپارات

اگر آموزش های ارائه شده برای شما کافی نمی باشد. و نیاز دارید که روند بازی و شرکت در آن را ببینید. می توانید فیلم های 

ازی انفجار سایت حضرات را در یوتیوب و یا آپارات مشاهده کنید تا به طور دقیق تری با روند این بازی و نحوه شرکت آموزش ب

 در آن آشنا شوید.

 راه های موفقیت در بازی انفجار

انید نتایجی پس از یادگیری بازی انفجار بدون ربات به صورت کامل، شما باید راه های موفقیت در این بازی را بدانید تا بتو

مطلوب از این بازی بدست آورید. یکی از اصلی ترین راه های موفقیت، اشنایی با روند الگوریتم و همچنین یادگیری ترفند های 
 موفقیت است. که ما در مقاله ای دیگر مفصال راجع به آن ها توضیح داده ایم.

ط بندی است. چرا که سایت های مختلف، الگوریتم های اما مهم ترین راه برای موفقیت در بازی انفجار، انتخاب سایت شر

متفاوتی در اختیار کاربران قرار داده اند. از این رو هر چه شما الگوریتمی استاندارد تر را در اختیار داشته باشید، ضرایبی بهتر 

اپلیکیشن  تجربه کنید. استفاده از و باال تر برای شما ارائه می شود. از این رو می توانید موفقیت های بیش تر و پر سود تری را

 را هم جدی دنبال کنید تا این گونه به سود های خوبی برسید. بازی انفجار

 

 ش بازی انفجار با گوشیآموز

آموزش بازی انفجار با گوشی به تازگی خیلی بین کاربران مطرح است؛ گویا به آن ها در بدست آوردن سود کمک بیشتری کرده 

بندی پیدا کرده  ها شرط های کازینویی است که طرفداران بسیاری را در سایت ترین بازی است. بازی انفجار یکی از محبوب
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ژی برد در این بازی بستگی مستقیم به شانس بازیکن دارد. البته این نکته هم مهم است که هوش و دقت در روند است. استرات
 بازی بسیار موثر است و در برد فرد نقش مهمی دارد.

ه دست بازیکنان باید ترفند ها و نکات مربوط به این بازی را به طور کامل آموزش دیده باشند تا بتوانند از این بازی سود ب

آید. کسانی که دنبال درآمد خوب از  های بازی انفجار اندروید به عنوان یک ترفند برد در این بازی به حساب می بیاورند. ربات

 روند و به هیجان و سرگرمی بازی انفجار اهمیتی نمی روید میاند ربات بازی انفجار بازی انفجار می باشند، بیشتر به دنبال
 دهند.

که سرمایه برای این افراد خیلی اهمیت دارد پس به دنبال ربات بازی انفجار رایگان می باشند تا با دانلود آن بتوانند  از آن جایی

سرمایه خود را چندین برابر کنند. دانلود ربات بازی انفجار روش درستی برای کسب درآمد از بازی انفجار نیست زیرا الگوریتم 

ای طراحی شده است که هیچ نوع رباتی توانایی هک آن را ندارد؛ پس پیشنهاد این است که کاربران به جای  بازی انفجار به گونه
 های الزم را در این زمینه ببینند. ها باشند، آموزش که دنبال این ربات این

 فیلم آموزش بازی انفجار

آموزش های الزم برای این بازی را دیده باشد و از همه مهم هر فردی قبل از این که فعالیتش را در بازی انفجار شروع کند باید 

توانند به کانال تلگرامی همان سایتی که در آن  تر به ترفند های آن آگاه باشد. کاربران برای دستیابی به آموزش ها و ترفند ها می

بازی انفجار را نیز مشاهده کنند. این ترفند ها توانند فیلم  کنند مراجعه کنند؛ عالوه بر این با یک سرچ ساده در گوگل می بازی می

اند و به نتیجه رسیده اند و اکنون در کانال تلگرامی سایت،  ها را تجربه کرده ها آنروش هایی هستند که کاربران قبلی این سایت

ده از فیلتر شکن آموزش بازی انفجار اند. کاربران حتی می توانند بدون استفا وارد گذاشته این ترفند ها را در اختیار کاربران تازه
 اپارات را مشاهده کنند.

 نحوه برنده شدن در بازی انفجار

خواهند در بازی انفجار برنده شوند باید دقت کنند که ابتدا آموزش بازی انفجار با گوشی و ترفند ها را ببینند.  کاربرانی که می

که حتماً بازی را تحلیل کنید زیرا در اکثر اوقات سیستم این بازی از الگوریتم پردازیم: اول این  اکنون به بررسی این ترفند ها می

بینی کرد. دوم این که به بودجه  ها ضریب احتمالی را پیش توان در بعضی از دست کند که می تقریباً مشخصی پیروی می

که تمام پول خود را  ر نیز توجه شود. سوم اینکاربران توجه شود و نیز به تحلیل میزان سود دریافتی و ضرر سیستم بازی انفجا

توان اطمینان کرد و باید منتظر شکست نیز بود و سعی کنید  باره وارد یک دست نکنند زیرا به سیستم بازی انفجار نمی به یک
 آورید، بازی کنید. بیشتر با سودی که بدست می

زیرا گاهی در بازی بعد از ضریب باال، در دست بعد ضرایب بسیار  که بعد از ضرایب بسیار باال وارد بازی نشوید چهارم این

پایین آمدند و سیستم سعی دارد ضرر خود را در دست بعد جبران کند. همچنین کاربران با استفاده از ربات بازی انفجار نیز می 

ها نمی توانند الگوریتم بازی های شرط بندی  توانند شانس برنده شدن خود را باال ببرند البته این را هم باید یادآوری کنیم که ربات

هایی  را به راحتی کشف کنند و راه تقلب و هک را برای برخی از افراد بسته اند. در واقع منظور از ربات بازی انفجار برنامه

 توانند تمرین ها می ایتگونه افراد فعال در این س توانند ترفند بازی انفجار را در اختیار کاربران قرار بدهند، این است که می
 های بعدی شان کاهش پیدا کند. بندی ها در شرط های خوبی داشته باشند که باعث شود خطا های آن
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 یبآموزش بازی انفجار همراه با ربات تعیین ضر

یکی از مسائلی که به تازگی در مورد بازی انفجار مطرح شده است ربات بازی انفجار تشخیص ضریب می باشد. کاربران باید 

به این نکته توجه کنند که در بازی انفجار برای باال بردن سطح اطالعات خود از این ربات ها استفاده کنند. در واقع برخالف 

شود. پس کاربران باید  بندی این ربات برای هک الگوریتم بازی انفجار استفاده نمی های شرط تصور بسیاری از کاربران سایت

بدانند که با ربات تشخیص ضریب، امکان پذیر نمی باشد و تنها مزیت این ربات ها به خود سایت این است که شرایط را برای 

 ایج بهتری از بازی کسب کنند.کاربران راحت تر کرده است و آن ها می توانند در این شرایط، نت

 در سایت های معتبر Crashنحوه بازی 

نحوه ی بازی انفجار در تیتر های باال نیز توضیح داده شده است و اکنون مطالب بیشتری را برای این بازی می خواهیم بگوییم تا 

فر یا یک است و حداکثر ضریب برای به طور کامل آموزش بازی انفجار را بیان کرده باشیم. حداقل ضریب در بازی انفجار ص

کاربر صد می باشد. افرادی که آموزش های الزم را دیده باشند و از ترفند ها استفاده کنند می توانند درصد موفقیت خود را به 

ن ها طور قطع به باالی هشتاد درصد برسانند. اکنون برخی از سایت های معتبر را برای شما لیست می کنیم و آموزش بازی در آ
 را توضیح می دهیم.

 آموزش بازی انفجار سایت تاینی بت
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تاینی بت را یکی از بهترین سایت ها برای شرط بندی انفجار می توان دانست. این وب سایت از جمله اولین ارائه کنندگان بازی 

وارد شوید و سپس آموزش ها را از  انفجار نیز بوده و تعداد زیادی کاربر فعال دارد. برای آموزش در این سایت ابتدا به لینک آن
 بخش آموزش آن ببینید.

 سایت حضرات آموزش بازی انفجار در

ان سایت حضرات دارای اسکریپت های قوی برای بازی هایش می باشد. همچنین وجود کاربران حرفه ای زیاد در میز انفجار نش

از قدرتمند بودنش می دهد. بعد از مشخص کردن مبلغ مورد نظر، گزینه ثبت شرط را انتخاب کنید. با شروع بازی قبل از ثبت 

 ضریب باید دکمه برداشت را بزنید و این گونه به اندازه ضریب فرد پول به حسابش واریز می شود.

 آموزش بازی انفجار هات بت

کند که بتوانند قوانین خاص این سایت برای بازی انفجار  آموزش بازی انفجار در سایت هات بت به کاربران این سایت کمک می

ها را در اختیار  ها قوانین خاصی را دارد که شما حتما باید آن بندی برای بازی را در اختیار داشته باشند. در واقع هر سایت شرط

اف هایی در اختیار کاربران خود  دی صورت پی ت بت همچنین آموزش را از طریق کانال تلگرام بهداشته باشید. سایت ها
 ها هنگام انجام بازی نشان بدهند. ها بتوانند عملکرد بهتری را با دریافت این آموزش است تا آن گذاشته

 میالد حاتمی Crashبازی 

است، نشان می دهد که بصورت حرفه ای انجام شده است و مهم نیست  ولف بت آموزش بازی انفجار میالد حاتمی که نام سایتش

که کاربر در چه سطحی باشد زیرا این آموزش ها از صفر تا صد می باشد و همیشه در حال به روز رسانی شدن است. پس 
 را هم انجام بدهند. 2ی در این سایت بازی انفجار کاربران می توانند به راحت

 آموزش بازی انفجار بت فوروارد

فردی را برای بازی انفجار فراهم کند که  بندی خارجی است و توانسته است امکانات منحصر به بت فوروارد یک سایت شرط

توجهی دست پیدا کنید زیرا  توانید به سود قابل کاربران از این طریق سود بیشتری را کسب کنند. شما با یادگیری در این سایت می

شود را  ای ایجاد می اند ترفند هایی که توسط کاربران حرفه دهند، توانسته ن این بازی را آموزش میها عالوه بر اینکه قوانی آن

 های خارجی در این بازی ایجاد شد، شما می بار اپلیکیشن برای سایت که اولین هم در اختیار شما کاربران بگذارند. از آنجایی
 این سایت با بهترین توضیحات در اختیار داشته باشید. توانید آموزش بازی انفجار با گوشی را هم در

 آموزش بازی انفجار در تتل بت

هم  توانند در این بازی هم هیجان را تجربه کنند یک ساختار ساده ای دارد و به همین دلیل کاربران می تتل بت بازی انفجار در

سود های باال به دست بیاورند؛ فقط کافی است که برای بار اول که وارد این سایت می شوند ضرایب باال را انتخاب نکنند تا به 
 نحوه ی کار این سایت آشنا شوند.

 آموزش بازی انفجار ساشا سبحانی

یکی از بهترین بازی های این سایت می باشد که توانسته است افراد زیادی را به خود جذب کند. اما  abt90 بازی انفجار سایت

بندی  های سایت شرط نویس این محبوبیت به تازگی به دست آمده زیرا در گذشته مشکالتی این سایت داشت. در گذشته برنامه

های بیرونی بازی شدند؛ به همین دلیل مدیر این سایت یعنی ساشا تصمیم گرفت  نویسی در الیه ساشا سبحانی متوجه خطای برنامه

که برای بازگرداندن امنیت به سایتش یک گروه جدید از برنامه نویسان را که بسیار در کارشان ماهر بودند استخدام کند. پس این 
 سایت برای بازی انفجار بسیار مناسب است.

 معتبرترین سایت بازی انفجار
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یت تاینی بت بهترین سایت بازی انفجار می باشد زیرا این سایت ویژگی های دارد که باعث شده نسبت به بقیه ی سایت ها در سا

این زمینه برتر باشد. اول این که داشتن ضریابت باال برای بازی انفجار باعث شده سود زیادی به کاربران تعلق بگیرد. دوم این 

شته باشد زیرا امن ترین روش شارژ حساب کاربری همین درگاه مستقیم بانکی است و تاینی بت به که سایت باید درگاه مستقیم دا

دلیل داشتن آن برتری پیدا کرده است. همچنین تاینی بت به دلیل داشتن پشتیبانی لحظه ای و پاسخ دادن به کاربر در کمتر یک 

ث شده است که سایت تاینی بت به بهترین سایت شرط بندی دقیقه توانسته است اعتبار بدست بیاورد. تمام این موارد باع
 تبدیل شود. بازی انفجار تاینی بت برای

 سایت برتر شرط بندی انفجار کدامند؟ 10

ی انفجار به آن ها سر زد. به عنوان مثال در بت عالوه بر تاینی بت و هات بت سایت های دیگری هم هستند که می توان برای باز

وجود دارد که در آن بهترین سایت ها نام برده شده و  سایت شرط بندی انفجار معتبر 10 سایت فارسی مقاله ای تحت عنوان

بررسی سایت شرط بندی انفجار معتبر آن می توانید استفاده کنید. در زیر هم لیستی موارد معتبر ذکر شده است. به همین دلیل از 

 از آنچه ارائه شده آوردیم:

 تاینی بت .1

 هات بت .2

 پابلو بت .3

 حضرات بت .4

 انفجار تایم .5

 الیو بت .6

 جت بت .7

 تک بت .8

9. abt90 

 90بت بال  .10
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 Crashقوانین بازی 

 بندی می خواهد را در این بازی شرط بازی انفجار متشکل از یک نمودار و چند ضریب می باشد و هر فردی هر مبلغی که می

خاب کرد که این انتخاب وابسته به ریسک پذیری فرد است. بعد از کند. برای شروع بازی باید یک رقم را به عنوان رقم شرط انت
 انتخاب عدد، نموداری شروع به رشد می کند که که عدد هم همزمان با آن رشد می کند که نشان دهنده ی ضریب کاربر است.

ر ترکیبی از سرعت عمل ضریب های باال باعث می شود که کاربر با کمترین ریسک هم به سود خوبی دست پیدا کند. بازی انفجا

و ساخت الگوریتم می باشد. این بازی به ریسک پذیری فرد بسیار وابسته است به طوری که در ابتدای بازی کاربر باید رقمی را 

به عنوان رقم شرط برای خودش مشخص کند که هیچ محدودیتی برای انتخاب این رقم ندارند. باید قبل از بسته شدن ضریب روی 

 کلیک کنید تا ضریب شما انتخاب شود و داشتن سرعت عمل در این بسیار مهم است. دکمه برداشت

به عنوان برگ برنده توجه داشته باشید. این می تواند  ریتم خوانی بازی انفجار برای درک بهتر این قوانین توصیه می کنیم که به
 شما کاربران شناخته شود.

 در اپلیکیشن چه تفاوت با سایت دارد؟ Crashتجربه بازی 

کاربران برای ورود به سایت انفجار بازی در بعضی کشور ها با مشکل مواجه هستند. برای راحتی کاربران که در ورود به 

زیادی می باشد و کاربران می توانند بدون دغدغه به فعالیت خود  سایت مشکل داشتند، اپلیکیشنی طراحی شد که دارای امکانات

در آن ادامه بدهند. کسانی که در ایران زندگی می کنند، در این سایت ها معموال با مشکل فیلترینگ مواجه می شوند زیرا که این 
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زی انفجار استفاده از اپلیکیشن بدون فیلتر فعالیت ها در ایران ممنوع و حرام می باشد ولی در این موارد نحوه ی برنده شدن در با
 این بازی می باشد.

 نحوه برداشت پول از بازی انفجار

کاربران باید بدانند که همه چیز به آموزش بازی انفجار شرط بندی ختم نمی شود بلکه برداشت پول از این بازی هم بسیار مهم 

های  توانند از روش ن مورد نیز صحبت شده است. کاربران میاست که در اکثر ویدئو آموزش بازی انفجار با گوشی در ای

شده اند شامل درگاه های مستقیم بانک،  هایی که برای برداشت در نظر گرفته مختلفی برای برداشت پول استفاده کنند. روش
 کارت به کارت شتابی و ارز دیجیتال مانند پرفکت مانی و ووچر مانی می باشد.

توان به امنیت و سرعت در برداشت  یم بانکی مزایای زیادی برای کاربر وجود دارد که ازجمله این مزایا میدر روش درگاه مستق

که امنیت باالیی دارد اما به کاربرانی که در کار خود نیاز به سرعت باالیی دارند  اشاره کرد. درگاه کارت به کارت شتابی با این

ز درگاه ارز دیجیتال برای کاربران مانند درگاه مستقیم بانکی دارای امنیت و سرعت و جایز شود. استفاده ا این درگاه پیشنهاد نمی
 باشد. می

 پادکست برداشت پول از بازی انفجار

 آموزش بازی انفجار رایگان با سود تضمینی

ن شوید که از سایت های معتبر خواهید آموزش رایگان را در اختیار داشته باشید باید بگوییم که دقت زیادی کنید تا مطمئ اگر می

های مختلفی وقت و انرژی زیادی را صرف این کار می کنند، به  کنید. در واقع به علت اینکه تیم این آموزش را دریافت می

ها رایگان در اختیار کاربران قرار می دهد. شما می توانید در سایت های معتبر این  ندرت پیدا می شود سایتی که این آموزش

وزش های رایگان را با سود تضمینی دریافت کنید؛ به عنوان مثال آموزش بازی انفجار در سایت تک بت رایگان است و برای آم
 شما سود خوبی را به همراه دارد.

 نکته طالیی در نحوه انجام این بازی 3

ی در مورد انفجار را برایتان ذکر کنیم. نحوه آموزش بازی انفجار را تاکنون برایتان توضیح دادیم و اکنون می خواهیم نکات طالی

 های باال را شرط ای نشدید سعی نکنید که رقم که در بازی انفجار حرفه ای که باید توجه کنید این است که تا زمانی اولین نکته

ه دیگری که باید توجه کنید این ها برآیند. نکت بندی توانند از عهده اینگونه شرط ای هستند که می بندی کنید زیرا تنها افراد حرفه
 است که ریسک بدموقع نداشته باشید.

ها مناسب است. در نهایت  دهید متوجه خواهید شد که چه زمانی برای انجام ریسک شما با مرور زمان که این بازی را انجام می

عمل خود را در آن باال ببرید اما در  این نکته را بگوییم که درست است بازی انفجار یک بازی سرعتی است و شما باید سرعت

هم بریزد و به نتیجه  شود که تمرکزتان به برخی موارد نیز باید به این نکته توجه کنید که عجله نکنید زیرا عجله کردن سبب می
 دلخواه دست پیدا نکنید.

 سواالت متداول

 بازی انفجار چگونه آغاز می شود و ضریب چطور بدست می آید؟ .1

برای شروع بازی باید یک رقم را به عنوان رقم شرط انتخاب کرد که این انتخاب وابسته به ریسک پذیری فرد است. 

بعد از انتخاب عدد، نموداری شروع به رشد می کند که که عدد هم همزمان با آن رشد می کند که نشان دهنده ی ضریب 
 کاربر است.

 میت دارد؟در آموزش بازی انفجار با گوشی چه چیزی اه .2
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 این که کاربران باید ترفندها را یاد بگیرند و به ربات های تشخیص ضریب اعتماد نکنند.

 یکی از مهم ترین ترفند های بازی انفجار چیست؟ .3

 بعد از ضرایب باال نباید وارد بازی شد زیرا بازی قصد دارد ضرر خود را که از دست قبل گرفته، جبران کند.

 ازی انفجار چیست؟سه نکته مهم در آموزش ب .4

 عجله نکنید، ریسک بد موقع نداشته باشید و تا حرفه ای نشدید با رقم باال شرط بندی نکنید.

 بهترین آموزش بازی انفجار در چه سایتی ارائه شده است؟ .5

 در سایت های تاینی بت و هات بت بهترین را در اختیار دارید.

 


