Istilah-istilah Yang Harus Diketahui Dalam Togel
Singapore
Togel Singapore memang selalu menyajikan sensasi permainan yang sangat menarik sekali
dalam betting. Togel tergolong sebagai salah satu kategori permainan yang sangat
menguntungkan sekali dalam betting. Dalam hal ini Anda bisa meraih keuntungan yang besar
apabila bisa melakukan betting secara tepat untuk berbagai pasaran bursa togel online.
Dalam togel memang ada beberapa bursa pasaran togel yang bisa Anda akses dengan mudah
sekali. dalam hal ini bursa togel memang selalu menjanjikan keuntungan yang terbilang sangat
besar sekali untuk diperoleh. Dalam bursa togel tentu saja sangat menarik sekali untuk
mendapatkan banyak sekali keuntungan dan bonus permainan.
Supaya lebih memudahkan untuk meraih keuntungan dalam togel maka penting sekali
sekiranya untuk melakukan beting dengan trik dan teknik yang tepat serta paham betul dengan
alur dan aturan betting togel tersebut. Dengan begitu maka tentu segala kemudahan dalam
betting dan keuntungan bisa Anda dapatkan.
Mengenal Beberapa Istilah Dalam Togel Singapore
Dalam togel singapore ada beberapa istilah yang sebaiknya dipahami supaya Anda tidak akan
kebingungan saat akan mengikuti betting dan memasang betting. Dalam hal ini beberapa istilah
dalam betting tentu saja sangat penting untuk Anda ketahui dan pahami guna memudahkan
dalam pasang taruhan yang ada. Hal ini penting sekali untuk diketahui oleh semua bettor yang
akan pasang betting dalam berbagai bursa pasaran togel secara online.
Adapun beberapa istilah dalam pasaran togel memang sangat banyak sekali. Semua itu penting
untuk Anda pahami. Untuk istilah tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut!
* HK = Bursa pasaran togel Hongkong
* SG = Bursa pasaran togel Singapura
* SD = Bursa pasaran togel Sidney
* MC = Bursa pasaran togel Macau
* 2D = 2 Digit atau angka

* 3D = 3 Digit
* 4D = 4 Digit
* AS = Angka yang berposisi pertama dalam togel bursa 4D. Misal 3456 angka pertamanya 3
* KOP = Angka pada posisi kedua 4D, missal 3456 angka kedua 4
* Kepala = Angka di posisi ketiga 4D, missal 3456 angka ketiga 5
* Ekor = Angka terakhir 4D, missal 3456 angka terakhir 6
* JP = Ini adalah singkatan dari Jackpot atau keuntungan berlipat
* JP MASSAL = Jackpot ramai-ramai
* JP PAUS = Jackpot Besar
* Nyebur = Istilah untuk kekalahan dalam togel
* UPS = Utamakan Prediksi Sendiri
* Angka Jadi = Ini adalah sebutan untuk prediksi yang sudah pasti dalam togel
* Angka Mati = Istilah untuk angka yang tidak akan mungkin lagi keluar dalam periode pasang
berikutnya
* Angka Ikut (AI) = angka yang diprediksi akan muncul pada prediksi bursa 2D
* Angka Main (AM) = angka yang diprediksi muncul di bursa 2D dalam bentuk kombinasi angka
* Angka kumat = istilah untuk kumpulan beberapa angka mati
* BB = Istilah untuk prediksi balik Angka
* CB = Pasang satu angka atau Colok Bebas
* CJ = Memasang di posisi AS, kop, kepala dan ekor atau Colok Jitu
* CN = Pasang 3 angka acak pada 4D atau Colok Naga
* CK = peluang tinggi munculnya angka atau Calon Kuat

* AK = angka kontrol
* JAGA = Angka yang tidak terlalu kuat dan harus jaga-jaga
Demikian beberapa istilah dalam togel online yang sebaiknya Anda pahami sehingga bisa
melakukan betting dengan nyaman dan menguntungkan. Selamat bermain!

