“European Roulette” V1.1.1

Prezentarea Generală a Jocului
• “European Roulette” este un joc clasic de ruletă care se caracterizează prin pariuri speciale extinse, pariuri speciale
și opțiunea pentru pariu preferat.
• Roata ruletei are 37 de fante numerotate 0-36. Obiectul jocului constă în prezicerea fantei în care va ateriza bila
după învârtirea roții.
• Pariurile minime și maxime aferente mesei sunt ilustrate în secțiunea „Min/Max‟a mesei.
• Plățile sunt efectuate conform tabelului de plăți. Pentru a vizualiza tabelul de plăți, apăsați pe ”butonul-i” de pe
tastatură, alternativ puteți vizualiza secțiunea de mai jos destinată tabelului de plăți.

Plasarea Pariurilor
• Puteți indica poziții diferite de pe masă pentru a evidenția diferitele pariuri.
• Atunci când pariul pe o poziție este evidențiat, va apărea o fereastră care va ilustra limitele minime și maxime
aferente acelui pariu.
• Pentru a plasa un pariu, selectați valoarea jetonului și apăsați un număr sau o poziție de pariere de pe masă.
Apăsarea suplimentară adaugă numărul de jetoane necesare cu aceeași valoare la pariul selectat.
• Dacă există săgeți active ilustrate la stânga sau dreapta jetoanelor, apăsați pe ele pentru a vizualiza valorile
suplimentare ale jetoanelor cu care puteți paria.
• După plasarea pariului, puteți indica pe jetoanele de pe masă pentru a vizualiza valoarea totală a pariului și plata
totală în caz de câștigare a pariului.
• Atunci când ați terminat de pariat, apăsați pe butonul ”Spin” (Rotire) pentru a începe runda de joc. În acel moment
mingea este lansată pe roata ruletei.
• Atunci când mingea aterizează pe o fantă, se anunță numărul câștigător și toate pariurile câștigătoare sunt plătite.
• Puteți învârti roata fără să plasați nici un pariu.

„Auto Adjust Bet‟ (Auto Ajustare Pariu)
• Dacă un pariu depășește limita de pariere sau limita mesei, funcția „Auto Adjust Bet‟ ajustează automat pariul la cea
mai mare posibilă sumă. Dacă pariul este format din mai multe poziții de pariere, el va fi redus proporțional cu
pozițiile de pariere incluse. Dacă pariul redus este prea mic pentru a acoperi toate pozițiile dorite de pariere, vor fi
dispuse tot atâtea posibile jetoane cât și aceste poziții. Dacă nu pot fi acoperite toate pozițiile dorite de pariere, jocul
va alege aleatoriu pozițiile care vor primi jetoane.
• Pentru a activa funcția, deschideți „Game Settings‟.

Tipuri de Pariuri
În acest joc puteți plasa pariuri interne, pariuri externe, pariuri speciale extinse și pariuri speciale.

Inside Bets (Pariuri Interne)
Pariurile interne reprezintă pariurile plasate pe numere specifice de pe configurația mesei. Pariurile interne includ
următoarele:
o Straight (Direct). Un pariu direct este cel plasat pe un singur număr. Pentru a plasa un pariu direct, așezați un jeton
pe un număr de pe masă.
o Split (Divizat). Un pariu divizat este cel plasat pe 2 numere alăturate.Pentru a plasa un pariu divizat, așezați un
jeton pe linia dintre oricare 2 numere alăturate.

o Three line (street) (Triplu (street)). Un pariu triplu (street) este cel plasat pe un șir de 3 numere. Pentru a plasa un
pariu street, așezați un jeton pe linie la începutul unuia dintre cele 12 șiruri. Puteți de asemenea să plasați un pariu
triplu (street) pe 0, 1, 2 sau 0, 2, 3 prin așezarea unui jeton pe colțul de intersectare a celor 3 numere.
o Corner (De colț). Un pariu de colț reprezintă pariul pe 4 numere. Pentru a plasa un pariu de colț, așezați un jeton
pe colțul de intersectare a 4 numere. Puteți de asemenea să plasați un pariu de colț pe 0, 1, 2, 3 prin așezarea unui
jeton pe colțul de intersectare al lui 0 cu șirul 1, 2, 3.
o Six Line (Pe două linii). Un pariu pe două linii reprezintă un pariu pe 6 numere; 2 șiruri de 3 numere, exceptând 0.
Pentru a plasa un pariu pe două linii, așezați un jeton la începutul liniei care separă cele 2 șiruri.

Outside Bets (Pariuri Externe)
• Pariurile externe sunt plasate pe zonele de pe masă care reprezintă grupuri de numere. Pariurile externe includ:
o Column (Pe coloane). Un pariu pe coloane reprezintă pariul pe 12 numere; 1 coloană de 12 numere. Pentru a
plasa un pariu pe coloane, așezați un jeton pe una dintre cele 3 zone denumite „2 to 1‟.
o Dozen (Pe duzină). Un pariu pe duzină reprezintă pariul pe 12 numere; 4 șiruri de câte 3 numere. Pentru a plasa
un pariu pe duzină, așezați un jeton pe una dintre zonele denumite „1-a duzină, a 2-a duzină sau a 3-a duzină‟.
o Red/Black (De Roșu/Negru). Un pariu de roșu sau negru reprezintă pariul pe 18 numere; ori toate numerele negre
ori toate numerele roșii. Pentru a plasa un pariu de roșu sau negru, așezați un jeton pe oricare dintre zonele
nemarcate roșii sau negre.
o Even/Odd (Par/Impar). Un pariu par sau impar reprezintă pariul pe 18 numere; ori toate numerele pare, excluzând
0, ori toate numerele impare. Pentru a plasa un pariu par sau impar, așezați un jeton pe zona denumită Even (Par)
sau pe zona denumită Odd (Impar).
o 1-18/19-36. Un pariu 1-18 sau 19-36 reprezintă pariul pe 18 numere; ori primele 18 numere, excluzând 0, or
ultimele 18. Pentru a plasa un pariu 1-18 sau 19-36, așezați un jeton pe zona marcată „1-18‟ sau pe zona marcată
‟19-36‟ .

Call Bets (Pariuri Speciale Extinse)
• Pariurile speciale extinse reprezintă unul sau mai multe pariuri interne pe o serie de numere așa cum apar ele pe
roata ruletei.
• Unele pariuri speciale extinse necesită așezarea în ordine a unui număr minim de jetoane pentru a plasa pariul.
Pentru mai multe informații vedeți secțiunea „Plăți‟.
• Pariurile speciale extinse sunt efectuate prin așezarea jetoanelor direct pe circuitul ruletei.
• Pentru a deschide circuitul, apăsați pe butonul circuit de pe tastatură.
• Pariurile speciale extinse includ:
o Number and neighbors (Număr și vecini). Un pariu tip număr și vecini reprezintă în mod implicit un pariu pe 5
numere; 1 număr plus cele 2 numere care apar pe ambele părți ale numărului respectiv de pe roată. Pentru a plasa
un pariu de tip număr și vecini, așezați un jeton pe un număr de pe circuit. o Pentru a mări sau micșora numărul de
vecini din cadrul pariului de tip număr și vecini, apăsați pe butoanele (+) și (-) de pe circuit. Numărul maxim de vecini
este 8.
o Jeu Zero (Jocul Zero). Un pariu jeu zero reprezintă pariul pe 7 numere: 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15. Pentru a plasa un
pariu jeu zero, așezați un jeton pe zona de pe circuit marcată „Zero‟.
o Tiers (Niveluri). Un pariu tiers reprezintă pariul pe o serie de 12 numere: 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33.
Pentru a plasa un pariu tiers, așezați un jeton pe zona de pe circuit marcată „Tiers‟.
o Orphelins (Orfanii). Un pariu orphelins reprezintă pariul pe 2 serii de 8 numere: 17, 34, 6 and 1, 20, 14, 31, 9.
Pentru a plasa un pariu orphelins, așezați un jeton pe zona de pe circuit marcată „Orphelins‟.
o Voisins (Vecinii). Un pariu voisins reprezintă un pariu pe o serie de 17 numere: 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0,
32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. Pentru a plasa un pariu voisins, așezați un jeton pe zona de pe circuit marcată „Voisins‟.

Special Bets (Pariuri Speciale)

• Pariurile speciale reprezintă un tip de pariuri speciale extinse și sunt efectuate prin așezarea directă a jetoanelor pe
numele pariului din meniul "Special Bets". Pentru a deschide meniul "Special Bets", apăsați pe butonul "Bets"
preferate.
• Pariurile speciale reprezintă ori un singur tip de câteva pariuri interne ori combinații de pariuri interne. Numărul
minim de jetoane necesare pentru plasarea unui pariu special este ilustrat în meniul Pariuri Speciale. Alternativ,
vedeți secțiunea Plăți.
• Pariurile speciale includ:
o Red and Black Splits (Divizări pe roșu și negru). Un pariu cu divizare pe roșu sau negru reprezintă un pariu ori pe
toate posibilele pariuri divizate pe numerele roșii (9/12, 18/21, 16/19, 27/30) ori pe toate posibilele pariuri divizate pe
numerele negre. (8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 29/28, 28/31).
o Finale Plein (Plein Final). Un pariu finale plein reprezintă pariul pe un număr și pe toate numerele suplimentare
care se termină cu cifra respectivă. De exemplu, un pariu pe Finale Plein 7 este pariul pe 7, 17, 27 în timp ce pariul
pe Finale Plein 2 este pariul pe 2, 12, 22, 32.
o Finale Cheval (Cheval Final). Un pariu finale cheval reprezintă pariul divizat plasat pe 2 numere și pe pariurile
divizate suplimentare pe numerele care se termină cu aceeași pereche de cifre. De exemplu, un pariu pe Finale
Cheval 3/6 include pariurile divizate pe 3/6, 13/16, 23/26 și 33/36.
o Finale Cheval/Plein (Cheval/Plein Final). Un pariu finale cheval/plein reprezintă pariul divizat pe 2 numere și pe
toate numerele care se termină cu respectivele 2 cifre. Pariurile directe se plasează pe numere nealăturate care
urmează modelul. De exemplu, un pariu plasat pe Finale Cheval/Plein 4/5 include pariurile divizate pe 4/5, 14/15,
34/35 și pariurile directe pe 24 și 25.

Favorite Bets (Pariuri Preferate)
• Jocul are o caracteristică denumită pariuri preferate, care vă permite să salvați pariurile cu orice configurație și să le
plasați automat.
• Pentru a salva un pariu ca preferat, plasați toate pariurile dumneavoastră pe masă și apoi deschideți meniul pariuri
preferate. Tastați un nume pentru pariul dumneavoastră și apăsați ”OK”.
• Pentru a plasa unul dintre pariurile dumneavoastră preferate, deschideți meniul pariuri preferate și selectați un pariu
din lista dumneavoastră. Toate jetoanele sunt așezate automat.
• Pentru a șterge un pariu preferat, închideți pariul din listă apăsând pe ”butonul-x”.

Statistics și Billboard
• Panoul „Statistics‟ ilustrează rezultatele rundei de joc, numerele hot și cold, și statisticile aferente mesei.
• Pentru a deschide panoul „Statistics‟, apăsați pe butonul ”Statistics”.
o Wheel Statistics (Statisticile Roții). Această secțiune a panoului ilustrează distribuția numerelor câștigătoare pentru
ultimele 500 de runde.
o Hot numbers (Numerele hot). Ilustrează cele mai mult extrase 4 numere din ultimele 500 de runde. Al doilea șir
arată de câte ori au fost extrase numerele hot în ultimele 500 de rotiri.
o Cold numbers (Numerele cold). Ilustrează cele 4 numere cu cele mai multe rotiri de când a fost ultima dată extras
numărul în ultimele 500 de rotiri. Al doilea șir arată de câte ori au fost extrase numerele cold în ultimele 500 de rotiri.
o Bar charts (Grafice Bară). Această secțiune a panoului afișează pariurile pe Red/Black (Roșu/Negru) și Even/Odd
(Pare/Impare) și ilustrează procentul rundelor de joc care s-au terminat cu oricare dintre rezultate, inclusiv 0.
o Puteți plasa pariuri directe pe numerele hot și cold și pe statisticile roții, sau puteți plasa pariuri externe prin
așezarea directă a jetoanelor pe listă sau panou.

