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European Roulette giver en klassisk europæisk roulette-spiloplevelse på desktop og mobile 
enheder. 
 
Det teoretiske tilbagebetalingsprocent efter 1 milliard simulerede spil er: 97,3% 
 
SPILLEREGLER 

• European Roulette er et klassisk roulette-spil, der giver spillerne Inde indsatser, Ude 
indsatser, Kalde indsatser, specielle indsatser og favoritspil. 

• Roulettehjulet har 37 lommer nummereret 0 til 36. Spillerens mål er at forudse, 
hvilken lomme kuglen lander i, efter hjulet er spundet.  

• Minimum- og maksimumindsatser for spillet vises i MIN/MAX-sektionen i tabellen.  
• Gevinster udregnes i forhold til gevinsttabellen. For at se Gevinsttabellen, brug 

'hamburger' indstillingsikonet. 

SÅDAN SPILLER DU 
 

• Vælg en chipværdi, placer dine indsatser, og brug Spin-knappen til at dreje hjulet og 
vent så og se om du har vundet, og hvor meget. 

 
SPILFUNKTIONER 
 
Valg af chip 

• En række chips med forskellige værdier vises. Vælg en af dem, og brug den til at 
placere dine indsatser 

Placering af indsats 
 

• Vælg en chipværdi. 
• Indsatser kan placeres på et specifikt tal eller på talkombinationer (f.eks. ‘RØD’ eller 

´3rd 12’). 
• I bordvisningen skal du vælge et tal eller en talkombination for at placere en chip. 

Hvert ekstra klik eller tryk tilføjer yderligere en chip. 
• Når en indsats er placeret, skal du trykke og holde (mobil) eller holde musen over 

(desktop) antallet af indsatsområder for at se den samlede værdi af denne indsats og 
den samlede gevinst, hvis den vinder. 

• Indsatser kan også placeres ved hjælp af pop op-panelerne Specielle indsatser, 
Statistik og Væddeløbsbane.  

• For at placere en af disse skal du vælge spillet i panelet. Dette viser de tal/placeringer, 
hvor chips er placeret på bordet.  

• Når du har foretaget dine indsatser, skal du trykke på SPIN knappen. Displayet skifter 
for at vise det roterende hjul og en liste over alle dine indsatser. Din indsatsværdi 
trækkes fra din saldo. En kugle kastes, spinner, og lander derefter i en lomme. Det 
vindende nummer vil blive vist, og eventuelle gevinster krediteret til din saldo. 
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• Resultatpanel - løber hen over toppen af skærmen med angivelse af de seneste tal 
der har vundet. 

• For at annullere en placeret indsats skal du bruge fortryd-knappen eller alternativt 
ryd-knappen for at rydde alle indsatser.  

 
Indsatsgrænser 
 

• Tryk og hold (mobil) eller hold musen over (desktop) et tal eller område på bordet for 
at se minimums- og maksimumsgrænserne for den indsatstype. 

 
Indsatstyper 
 
Inde indsatser - indsatser på tal eller på linjerne mellem tallene på bordet. 
 

• Lige på - en indsats placeret på et enkelt tal. Spilles ved at placere en chip på et tal på 
bordet. 

• Dele- en indsats placeret på 2 tilstødende tal. Spilles ved at placere en chip på en linje 
mellem 2 tilstødende tal. 

• Tre linjer (Gade)- et spil på en række af tre tal. For at foretage en street indsats skal 
du placere en chip på linjen i starten af en af de 12 rækker. Alternativt foretager du et 
street spil på 0, 1, 2 eller 0, 2, 3 ved at placere en chip på det krydsende hjørne af 
disse 3 tal. 

• Hjørne - en indsats på 4 tal foretaget ved at placere en chip i det krydsende hjørne af 
de 4 tal. Du kan også foretage et hjørne indsats på 0, 1, 2, 3 ved at placere en chip på 
det krydsende hjørne af 0 og rækken med 1, 2 og 3. 

• Seks tal- et spil på 6 tal (2 rækker med 3 numre, ekskl. 0) lavet ved at placere en chip i 
starten af linjen mellem de to rækker. 

 
Ude indsatser - indsatser placeret på de områder af bordet, der repræsenterer talgrupper.  
 

• Kolonne - en indsats på 1 kolonne med 12 tal foretaget ved at placere en chip på et af 
de 3 områder, der er markeret '2:1'.  

• Dusin - en indsats på 12 tal defineret af 4 rækker med 3 tal foretaget ved at placere 
en chip på et af de mærkede områder '1st -12', '2nd – 12'eller'3rd – 12'. 

• Rød/Sort. En indsats på rød eller sort er et spil på 18 tal; enten alle de sorte tal eller 
alle de røde tal. For at lave en indsats på rød eller sort skal du placere en chip på et af 
de umærkede røde eller sorte felter. 

• Lige/Ulige- er et spil på 18 tal; enten alle de lige tal, eksklusive 0, eller alle de ulige tal, 
der foretages ved at placere en chip på feltet mærket med enten 'LIGE'eller'ULIGE'. 

• 1-18/19-36- et spil på 18 tal (enten de første 18 tal, eksklusive 0, eller de sidste 18) 
foretaget ved at placere en chip på feltet mærket med '1-18' eller på feltet mærket 
med'19-36'. 

 
Favoritspil 
 

• Spillet har en favoritspil funktion, som giver dig mulighed for at gemme op til 10 spil i 
enhver kombination og placere dem automatisk.  



European Roulette – spilleregler (desktop & mobil) 

 5 

• Åbn panelet Favoritspil ved først at placere en indsats på bordet og derefter klikke på 
knappen med hjerteikonet. 

• Gemte favoritter markeres med et nummer (1 til 10). Ledige pladser er markeret med 
et ’+’ ikon. 

• For at gemme et ny favoritspil skal du åbne panelet med det væddemål, du vil 
gemme, allerede placeret på bordet. Vælg derefter en af de tilgængelige ledige 
pladser. 

• For at slette et favoritspil skal du vælge det og derefter vælge PAPIRKURV-knappen og 
vælge det ønskede favoritspil igen for at fjerne det. 

 
Specielle Indsatser – disse er enten flere inde indsatser af én type eller kombinationer af inde 
indsatser. Det mindste antal chips, der kræves for at foretage et special bet, vises i panelet 
Specielle indsatser. 
 

• Åbn Specielle Indsatser panelet ved at vælge stjerne-knappen.  
• Røde og Sorte Splits - et spil på alle mulige split-indsatser på røde tal (9/12, 18/21, 

16/19, 27/30) eller alle mulige split-indsatser på sorte tal (8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 
26/29, 29/28, 28/31). 

• Finales en Plein - et spil på et tal og alle yderligere tal, der slutter på dette tal. For 
eksempel ville en indsats på Finales en Plein 7 være et spil på 7, 17, 27, mens en 
indsats på Finales en Plein 2 ville være et spil på 2, 12, 22, 32. 

• Les Voisins du Zero – Et spil på nul og på de 16 tal på hver side af nul på 
roulettehjulet. Det inkluderer et street bet på 0/2/3, split bets på 4/7, 12/15, 18/21, 
19/22, 32/35 og et corner bet på 25/26/28/29. 

• Le Tiers Du Cilindre – Et bet på de 12 tal på modsatte side af hjulet mellem 27 og 33, 
inklusive 27 og 33. Det inkluderer et split bet på 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 og 
33/36. 

• Finales a Cheval - en delt indsats på 2 tal og yderligere split-indsatser på de tal, der 
slutter med samme cifre. For eksempel inkluderer et spil på Finales a Cheval 3/6 split-
indsatser på 3/6, 13/16, 23/26 og 33/36. 

• Finales a Cheval/Plein - et split bet på 2 tal og alle de tal som ender på de 2 tal. Ikke-
sammenhængende tal, der følger mønsteret, har straight bets placeret på dem. For 
eksempel inkluderer et spil på Finales a Cheval/Plein 4/5 split bets på 4/5, 14/15, 
34/35 og straight bets på 24 og 25. 

• Klik på et speciel bet-navn for at placere et spil på det. 
 

 
 
Statistikpanel 
 

• Åbn Statistik panelet ved at vælge statistik-knappen.  
• Søjlediagrammer - viser procentdelen af spilrunder, hvor tallene landede på enten 

rød, sort, nul, ulige eller lige. 
• Hotte tal – viser de 4 mest udtrukne tal, og ovenover vises antallet af gange, de er 

blevet udtrukket i de seneste 500 spin. 
• Kolde tal – viser de 4 mindst udtrukne tal, og ovenover vises antallet af gange, de er 

blevet udtrukket i de seneste 500 spin. 
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• Klik på en statistik for at placere et spil på den. 
 
Væddeløbsbane (Kalde indsatser) - en række tal i sekvensen, som de vises på rouletten. 
Nogle har et foruddefineret minimum antal krævede chips. Call bets foretages ved at placere 
chips direkte på Racetrack panelet. 
 

• Åben Væddeløbsbane panelet ved at trykke på væddeløbsbane-knappen.  
• Tal og neighbours - er som standard et spil på 5 tal (1 tal plus de 2 tal, der vises på 

begge sider af dette tal på hjulet) foretaget ved at placere en chip på et tal på 
væddeløbsbane. For at øge eller mindske antallet af inkluderede naboer skal du klikke 
på(-) og(+)knapperne. Det maksimale antal naboer er 8. 

• Zero - et spil på en serie af 7 tal. Det inkluderer et split bet på 0/3, 12/15, 32/35 og et 
lige på på 26, foretaget ved at placere en chip på det område af væddeløbsbane, der 
er mærket 'Zero'. 

• Tiers - et spil på en serie af 12 tal. Det inkluderer et dele indsatser på 5/8, 10/11, 
13/16, 23/34, 27/30, 33/36, foretaget ved at placere en chip på det område af 
væddeløbsbane, der er mærket 'Tiers'. 

• Orphelins - et spil på 2 serier af 8 tal. Det inkluderer et lige på på 1 og dele indsatser 
på 6/9, 14/17, 17/20, 31/34, foretaget ved at placere en chip på det område af 
væddeløbsbane, der er mærket 'Orphelins'. 

• Voisins - et spil på en serie af 17 tal. Det inkluderer et gade indsats på 0/2/3, dele 
indsatser på 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35 og et hjørne indsats på 25/26/28/29, 
foretaget ved at placere en chip på det område af væddeløbsbane, der er mærket 
'Voisins'. 

• Kalde indsatser foretages ved at vælge et spil direkte på Væddeløbsbane panelet. 
 
 
GEVINSTER 
 

Indsats  Minimum chips  Gevinst  
Lige på 1 35:1 
Dele 1 17:1 
Tre linjer (Gade) 1 11:1 
Hjørne 1 8:1 
Seks tal 1 5:1 
Kolonne 1 2:1 
Dusin 1 2:1 
Rød/Sort 1 1:1 
Lige/Ulige 1 1:1 
1-18/19-36 1 1:1 
Tal og neighbours 1 35:1 
Nul 4 (3 dele indsatser og 1 Lige på)  Dele - 17:1 Lige på - 

35:1  
Tiers 6 (6 dele indsatser) 17:1 
Orphelins 5 (4 dele indsatser og 1 Lige på) Dele - 17:1 Lige på - 

35:1  
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Voisins 9 (1 three line bet med 2 chips, 5 
dele indsatser med 1 chip og 1 
hjørne indsats med 2 chips) 

Dele - 17:1 Tre linjer 
 (gade) - 11:1 Hjørne - 
8:1  

Røde Splits 4 17:1 
Sorte Splits 7 17:1 
Finales en Plein 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6 

4 (4 Lige på indsatser) 35:1 

Finales en Plein 7, 8, 9 3 (3 Lige på indsatser) 35:1 
Les Voisins du Zero 9 (1 gade indsatser med 2 chips, 1 

hjørne indsats med 2 chips og 5 
dele indsatser) 

Gade – 11:1 Hjørne – 
5:1 Dele – 17:1 

Le Tiers Du Cilindre 6 (6 dele indsatser) 17:1 
Finales a Cheval 0/3, 
1/4, 2/5, 3/6 

4 (4 dele indsatser) 17:1 

Finales a Cheval 4/7, 
5/8, 6/9, 7/10, 8/11, 
9/12 

3 (3 dele indsatser) 17:1 

Finales a Cheval/Plein 
0/1, 1/2, 2/3, 4/5, 5/6 

5 (3 dele indsatser og 2 Lige på 
indsatser) 

Dele - 17:1 Lige på - 
35:1  

Finales a Cheval/Plein 
6/7 

5 (3 Lige på indsatser og 2 dele 
indsatser) 

Dele - 17:1 Lige på - 
35:1  

Finales a Cheval/Plein 
3/4 

6 (2 dele indsatser og 4 Lige på 
indsatser) 

Dele - 17:1 Lige på - 
35:1  

Finales a Cheval/Plein 
7/8, 8/9, 9/10 

4 (2 dele indsatserog 2 Lige på 
indsatser) 

Dele - 17:1 Lige på - 
35:1  

 
 
 
 
SPILFUNKTIONER 
 

 

 
 

SPIN KNAP 
 
Tryk for at starte et spil med det valgte indsatsbeløb. Tryk 
og hold for at starte autospil. 

 

 
 

CHIP VALG KNAP 
 
Klik for at åbne chipvælgeren Brug venstre/højre pilene til at 
rulle gennem chipsene og klik for at vælge den ønskede 
værdi 

 

 

FORTRYD KNAP 
 
Klik for at fortryde den forrige indsats 
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DOBBELT INDSATS 
 
Klik for at fordoble den forrige indsats 

 

 
 

RYD INDSATS 
 
Klik for at rydde alle chips fra bordet 

 

 
 

FAVORITSPIL 
 
Klik for at åbne Favoritspil panelet 

 

 
 

SPECIELLE INDSATSER  
 
Klik for at åbne Speciel Bet panelet 

 

 
 

STATISTIK INDSATSER  
 
Klik for at åbne Statistik Bet panelet 

 

 
 

VÆDDELØBSBANE ( KALDE INDSATSER) 
 
Klik for at åbne Væddeløbsbane (Kalde indsatser) panelet  
 

 
 
 

 
 

MENU KNAP 
 
Klik for at åbne indstillinger, gevinsttabel, spilleregler og 
historik. 

 

 
 

LYD KNAP 
 
Tryk på den for at tænde eller slukke for lyden. 

 
 
 
POP UP MENUER 
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Autospils pop-up menuen giver spillerne mulighed for at vælge et antal spin, som skal spilles 
automatisk. For at gøre det, skal spilleren trykke på et af de tilgængelige antal spins. Dette 
antal vil herefter blive fremhævet med hvid. Spilleren skal sætte en tabsgrænse (skal være 
højere end 0) og derefter trykke på spin knappen for at bekræfte. Menuen bliver derefter 
gemt og spilleren sendt tilbage til spillets forside med autospil aktivt.  
 
Spillerne kan også vælge at sætte betingelser for, hvornår et autospil automatisk skal stoppe. 
Dette inkluderer:  
 

- Stop autospil på en enkelt gevinst med en værdi angivet af spilleren.  
- Stop autospil hvis saldoen stiger med det beløb, som spilleren angiver.  

 
Bemærk: Hvis du bliver afbrudt under spillet, vender alle autospil indstillinger tilbage til 
standard, når du genindlæser spillet. 
 
 
SPILINDSTILLINGER OG LOVGIVNING  
 
Aktuel tid 
 
Spillet viser det til enhver tid aktuelle klokkeslæt (nederst til venstre på skærmen). 
Klokkeslættet kommer fra spillerens computer eller enhedens styresystem.  
 
  
Virkelighedstjek 
 
Hvis operatøren ikke giver mulighed for denne funktion, kan spilleren vælge at indstille en 
påmindelse på 30, 60 eller 90 minutter i indstillingsmenuen. For at få adgang til dette skal 
spilleren:  
 

- Klikke/trykke på indstillingsmenu ikonet.  
- Indstillingerne, gevinsttabeller, spilregler og luk ikoner vises på skærmen. På mobiler 

er Hjem- og Slå alt lyd fra knapperne også synlige.  
- Spilleren klikker/trykker på indstillingsikonet.  
- Indstillings pop-up menuen vises.  
- Under ‘Sæt Påmindelse’, kan spilleren vælge en af tre muligheder (30, 60 og 90 

minutter).  
- Spilleren klikker/trykker på ‘Luk’ for at returnere til spillet.  
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- Hvis spilleren stadig spiller efter det valgte interval er nået, vises en pop-up med en 
tekstpåmindelse og det angivne tidsinterval. Pop-up skærmen indeholder:  

o Påmindelse om at det valgte tidsinterval for er nået  
o Link til at returnere til spillet  
o Link til at afslutte spillet  

 
  
 
YDERLIGERE INFORMATION  
 
Følgende processer kan være underlagt spillestedets vilkår og betingelser.  
  

- Processen med at håndtere ufærdige spilrunder.  
- I tilfælde af inaktivitet afsluttes spilrunden automatisk efter et bestemt tidsrum.  

 
I tilfælde af funktionsfejl i spillets hardware/software bliver alle berørte spil og udbetalinger 
ugyldige og alle berørte indsatser refunderes. 
 
 
 Oversættelser af spilterminologi  
  
Bemærk: Den følgende tabel gælder kun, hvis du spiller på et andet sprog end Engelsk.  
 

English Term Oversat 
Even Lige 
Odd Ulige 
Zero Nul 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


