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European Roulette oferă o experiență clasică de jocuri de ruletă în stil european pentru jocul 
pe desktop și mobil. 
 
Câștigul teoretic al jucătorului prin 1 miliard de jocuri simulate este: 97.3% 
 
REGULI JOC 

• European Roulette este un joc clasic de ruletă care oferă jucătorilor pariuri interne, 
externe, apel, speciale și preferate. 

• Roata ruletei are 37 de sloturi numerotate de la 0 la 36. Obiectivul jucătorului este de 
a prezice pe ce slot va ateriza mingea după învârtirea roții.  

• Pariurile minime și maxime pentru joc sunt afișate în secțiunea MIN/MAX din tabel.  
• Plățile se efectuează conform tabelului de plată. Pentru a vedea Tabelul de Plată, 

utilizați pictograma Setări „hamburger”. 

JOC 
 

• Selectați o valoare pentru jeton, plasați pariurile, apoi utilizați butonul Spin pentru a 
roti roata și așteptați să vedeți dacă ați câștigat și cât. 

 
 
FUNCȚIONALITĂȚI JOC 
 
Selectare jeton 

• O gamă de valori ale jetoanelor este furnizată. Selectați una, apoi folosește-o pentru a 
plasa pariuri 

Plasare pariu 
 

• Selectați valoarea jetonului. 
• Pariurile pot fi plasate pe un anumit număr sau pe o zonă de pariu (de exemplu 

„ROȘU” sau „al 3lea 12”). 
• În tabloul de bord, selectați un număr sau o zonă de pariu pentru a plasa un jeton. La 

fiecare apăsare suplimentară, se va adăuga un jeton. 
• După ce un pariu a fost plasat, țineți apăsat (mobil) sau treceți cu cursorul peste 

(desktop) numărul de pariuri pentru a vedea valoarea totală a pariului respectiv și 
plata totală dacă este câștigător. 

• Pariurile pot fi plasate, de asemenea, folosind panourile pop-up Pariuri Speciale, 
Statistici și Racetrack. Pentru a plasa unul dintre acestea, selectați pariul în panou. Va 
afișa numerele/locațiile pe care au fost așezate jetoanele pe masă.  

• După efectuarea selecțiilor de pariuri, selectați butonul SPIN. Ecranul se va schimba 
pentru a arăta roata rotativă și o listă cu toate pariurile dvs. Valoarea pariului va fi 
dedusă din sold. O bilă va fi eliberată, se va roti, apoi va ateriza într-un buzunar. 
Numărul câștigător va fi afișat și orice câștiguri existente vor fi adăugate la sold. 

• Pentru a anula un pariu plasat, utilizați butonul de anulare sau, alternativ, butonul de 
ștergere pentru a șterge toate pariurile.  
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Limite Pariuri 
 

• Țineți apăsat (mobil) sau treceți cu cursorul peste (desktop) un număr sau o locație a 
tabloului de bord pentru a vedea limitele minime și maxime de pariu pentru acel tip 
de pariu. 

 
 
Tipuri Pariu 
 
Pariuri interne - pariuri pe numere sau pe liniile dintre numerele de pe masă. 
 

• Direct - un pariu plasat pe un singur număr. Realizat prin plasarea unui jeton pe un 
număr pe masă.  

• Împărțit  - un pariu plasat pe 2 numere alăturate. Realizat prin plasarea unui jeton pe 
o linie între oricare 2 numere alăturate.  

• Trei linii (Stradă) - un pariu pe un rând de 3 numere. Pentru a face un pariu tip Stradă, 
puneți un jeton pe linie la începutul unuia dintre cele 12 rânduri. Alternativ, puneți un 
pariu tip Stradă pe 0, 1, 2 sau 0, 2, 3 plasând un jeton pe colțul care se intersectează 
cu cele 3 numere.   

• Colț - un pariu pe 4 numere efectuat prin plasarea unui jeton pe colțul care se 
intersectează cu 4 numere. Puteți, de asemenea, să puneți un pariu Colț pe 0, 1, 2, 3 
plasând un jeton pe colțul de intersecție 0 și rândurile 1, 2, 3.  

• 6 Numere - un pariu pe 6 numere (2 rânduri de 3 numere, cu excepția 0) efectuat prin 
plasarea unui jeton la începutul liniei între cele 2 rânduri.   

 
Pariuri Externe - pariuri plasate pe zonele tabelului care reprezintă grupuri de numere.  
 

• Coloană - un pariu pe 1 coloană cu 12 numere realizate prin plasarea unui jeton pe 
una dintre cele 3 zone etichetate  ‘2:1’.  

• Duzină  - un pariu pe 12 numere definite prin 4 rânduri de 3 numere realizate prin 
plasarea unui jeton pe una dintre zonele etichetate, ‘1st -12’, ‘2nd – 12’ or ‘3rd – 12’.  

• Roșu/Negru. Un pariu roșu sau negru este un pariu pe 18 numere; fie toate numerele 
negre, fie toate numerele roșii. Pentru a plasa un pariu roșu sau negru, așezați un 
jeton pe oricare dintre zonele roșii sau negre neetichetate.  

• Par/Impar  - este un pariu pe 18 numere; fie  toate  numerele pare, cu excepția lui 0, 
fie toate numerele impare și realizate prin plasarea unui jeton pe zona 
etichetată  ‘PAR’ sau ‘IMPAR’.  

• 1-18/19-36  - un pariu pe 18 numere (fie primele 18 numere, cu excepția 0, fie 
ultimele 18) realizate prin plasarea unui jeton pe zona etichetată  ‘1-18’  sau pe zona 
etichetată  ‘19-36’.  

 
Pariuri Preferate 
 

• Jocul are o caracteristică numită Pariuri Preferate, care vă permite să economisiți 
până la 10 pariuri din orice configurație și să le plasați automat.  
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• Deschideți panoul Pariuri Preferate plasând mai întâi un pariu pe masă și apoi făcând 
clic pe butonul cu pictograma inimă. 

• Elementele favorite salvate sunt marcate cu un număr (de la 1 la 10). Sloturile 
disponibile sunt marcate cu pictograma „+”. 

• Pentru a salva un pariu nou preferat, deschideți panoul cu pariul pe care doriți să îl 
salvați - deja plasat pe tabloul de bord. Apoi, selectați unul dintre sloturile disponibile 
neutilizate. 

• Pentru a șterge un pariu preferat, selectați-l, apoi selectați butonul COȘ DE GUNOI și 
selectați din nou slotul pariului preferat pentru a-l elimina. 

 
 
Pariuri Speciale  – acestea sunt fie mai multe pariuri interne de un tip, fie combinații de 
pariuri interne. Numărul minim de jetoane necesare pentru a face un pariu special este afișat 
în panoul de pariuri Speciale. 
 

• Deschideți panoul Pariuri Speciale selectând butonul Stea.  
• Împărțire Roșu și Negru  - un pariu pe toate pariurile împărțite posibile pe numere 

roșii (9/12, 18/21, 16/19, 27/30) sau pe toate pariurile împărțite posibile pe numere 
negre (8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 29/28, 28/31).   

• Finale Plein - un pariu pe un număr și toate numerele suplimentare care se termină cu 
acel număr. De exemplu, un pariu pe Finale Plein 7 ar fi un pariu pe 7, 17, 27, în timp 
ce un pariu pe Finale Plein 2 ar fi un pariu pe 2, 12, 22, 32.  

• Finale Cheval - un pariu împărțit pe 2 numere și pariuri suplimentare pe acele numere 
care se termină cu aceeași pereche de cifre. De exemplu, un pariu pe Finale Cheval 
3/6 include pariuri pe 3/6, 13/16, 23/26 și 33/36.   

• Finale Cheval/Plein - un pariu împărțit pe 2 numere și toate numerele care se termină 
cu cele 2 numere. Numerele non-adiacente care urmează modelul au pariuri directe 
puse pe ele. De exemplu, un pariu pe Finale Cheval/Plein 4/5 include pariuri împărțite 
pe 4/5, 14/15, 34/35 și pariuri directe pe 24 și 25. 

• Faceți clic pe un nume de pariu special pentru a plasa un pariu. 
 

 
 
Panou de statistici și rezultate 
 

• Deschideți panoul Statistici selectând butonul de statistici.  
• Graficele de bare - arată procentul de runde de joc în care s-au extras numere pe 

roșu, negru, zero, impar sau par. 
• Numere fierbinți - afișează cele 4 numere cel mai mult trase și, în plus, de câte ori 

care au fost trase.  
• Numere reci - afișează cele 4 numere cel mai puțin trase și, în plus, de câte ori care au 

fost trase.  
• Panoul de rezultate - se derulează în partea de sus a ecranului, indicând cele mai 

recente numere trase. 
• Faceți clic pe o statistică pentru a plasa un pariu. 
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Racetrack (Pariuri Apel)  - o serie de numere în secvență, pe măsură ce apar pe roata ruletei. 
Unele au un număr minim de jetoane predefinite care sunt necesare.  
 

• Deschideți panoul Racetrack prin selectarea butonului racetrack.  
• Număr și  vecini -  este  implicit un pariu pe 5 numere (1 număr plus cele 2 numere 

care apar pe ambele părți ale numărului de pe roată) realizate prin plasarea unui 
jeton pe un număr de pe Racetrack. Pentru a mări sau a micșora numărul 
de  vecini  incluși, faceți clic pe butoanele  (-) și (+) . Numărul maxim de  vecini  este 8.  

• Jeu Zero - un pariu pe o serie de 7 numere: 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15 realizat prin 
plasarea unui jeton pe zona de Racetrack etichetată  ‘Zero’.  

• Tiers - un pariu pe o serie de 12 numere: 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33 
realizate prin plasarea unui jeton pe zona Racetrack cu eticheta  ‘Tiers’.  

• Orphelins - un pariu pe 2 serii de 8 numere: 17, 34, 6 și 1, 20, 14, 31, 9 realizate prin 
plasarea unui jeton pe zona Racetrack cu eticheta  ‘Orphelins’.  

• Voisins - 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 realizate prin plasarea unui jeton pe zonă Racetrack etichetată 
‘Voisins’. 

• Pariurile Apel se fac făcând o selecție direct pe Racetrack. 
 
 
PLĂȚI 
 

Pariu  Jetoane Minime  Plată  
Direct 1 35:1 
Împărțire 1 17:1 
Trei Linii (Stradă) 1 11:1 
Colț 1 8:1 
6 Linii 1 5:1 
Coloană 1 2:1 
Duzină 1 2:1 
Roșu/Negru 1 1:1 
Par/Impar 1 1:1 
1-18/19-36 1 1:1 
Număr și vecini 1 35:1 
Zero 4 (3 pariuri împărțite și 1 pariu 

direct) 
Împărțire - 17:1 Direct 
- 35:1  

Tiers 6 (6 pariuri împărțite) 17:1 
Orphelins 5 (4 pariuri împărțite și 1 pariu 

direct) 
Împărțire - 17:1 Direct 
- 35:1  

Voisins 9 (1 pariu trei linii cu 2 jetoane, 5 
pariuri împărțire cu 1 jeton și 1 
pariu colț cu 2 jetoane) 

Împărțire - 17:1 Trei 
linii (stradă) - 11:1 
Colț - 8:1  

Împărțire Roșu 4 17:1 
Împărțire Negru 7 17:1 
Finales en Plein 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6 

4 (4 pariuri directe) 35:1 
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Finales en Plein 7, 8, 9 3 (3 pariuri directe) 35:1 
Les Voisins de Zero 9 (1 pariu stradă cu 2 jetoane, 1 

pariu colț cu 2 jetoane, 5 pariuri 
împărțite) 

Stradă – 11:1 Colț – 
5:1 Împărțire – 17:1 

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

4 (4 pariuri împărțite) 17:1 

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

3 (3 pariuri împărțite) 17:1 

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

5 (3 pariuri împărțite și 2 pariuri 
directe) 

Împărțire - 17:1 Direct 
- 35:1  

Finales a Cheval/Plein 
6/7 

5 (3 pariuri directe și 2 pariuri 
împărțite) 

Împărțire - 17:1 Direct 
- 35:1  

Finale Cheval/Plein 3/4 6 (2 pariuri împărțite și 4 pariuri 
directe) 

Împărțire - 17:1 Direct 
- 35:1  

Finale Cheval/Plein 7/8, 
8/9, 9/10 

4 (2 pariuri împărțite și 2 pariuri 
directe) 

Împărțire - 17:1 Direct 
- 35:1  

 
 
 
 
FUNCȚII JOC 
 

 

 
 

BUTON SPIN 
 
Faceți clic pentru a începe o rundă de joc la valoarea 
pariului actual. Țineți apăsat pentru a începe automat. 

 

 
 

BUTON DE SELECTARE JETON 
 
Faceți clic pentru a deschide selectorul de jetoane. Folosiți 
săgețile stânga/dreapta pentru a derula jetoane și faceți clic 
pentru a selecta valoarea dorită 

 

 
 

BUTON ANULARE 
 
Faceți clic pentru a anula pariul anterior. 

 

 
 

PARIU DUBLU 
 
Faceți clic pentru a dubla pariul anterior. 

 LICHIDARE PARIU 
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Faceți clic pentru a lichida toate jetoanele de la masă 

 

 
 

PARIURI PREFERATE 
 
Faceți clic pentru a deschide panoul de Pariuri Preferate 

 

 
 

PARIURI SPECIALE 
 
Faceți clic pentru a deschide panoul de Pariuri Speciale 

 

 
 

PARIU STATISTIC 
 
Faceți clic pentru a deschide panoul de Pariuri Statistice 

 

 
 

PARIU RACETRACK (Pariu Apel) 
 
Faceți clic pentru a deschide panoul Racetrack (Pariuri Apel) 

 
 
 

 
 

BUTON MENIU 
 
Faceți clic pentru a deschide setările, tabelul de plată, 
regulile jocului și istoricul. 

 

 
 

BUTON AUDIO 
 
Faceți clic pentru a activa/dezactiva tot sunetul. 

 
 
 
MENIURI POP-UP 
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Meniul pop-up de joc automat permite jucătorului să selecteze o serie de rotiri pentru joc 
automat. Pentru a face acest lucru, jucătorul face clic pe una dintre opțiunile de număr de 
spin-uri disponibile. Acest buton se va evidenția alb. Jucătorul trebuie apoi să stabilească o 
limită de pierdere (trebuie să fie mai mare de 0) și apoi să facă clic pe butonul de rotire 
pentru a confirma intenția sa. Meniul este apoi ascuns și jucătorul este returnat pe ecranul 
principal al jocului, cu jocul automat activat.  
 
De asemenea, jucătorul poate alege să stabilească condiții opționale pentru a opri automat 
jocul automat. Acestea includ:  
 

- Oprirea jocului automat pe un singur câștig cu o valoare prevăzută de jucător.  
- Oprirea jocului automat dacă soldul crește cu suma specificată de jucător.  

 
Notă: Dacă sunteți deconectat în timpul jocului, toate setările de joc automat vor reveni în 
mod implicit atunci când reîncărcați jocul. 
 
 
SETĂRI JOC ȘI REGLEMENTARE  
 
Timp actual 
 
Jocul arată timpul actual în orice moment (în partea stângă jos a ecranului). Timpul este 
preluat de la computerul sau ceasul sistemului de dispozitiv al jucătorului.  
 
  
Verificare stare 
 
În cazul în care operatorul nu oferă această funcționalitate, jucătorul poate alege să 
stabilească un memento pentru 30, 60 sau 90 de minute din meniul de setări. Pentru a 
accesa acest lucru, jucătorul:  
 

- Face clic/atinge pictograma „Setări hamburger”.  
- Setările, tabelele de plată, regulile jocului și pictogramele apar din josul ecranului. Pe 

telefon, sunt vizibile și butoanele home și mut.  
- Jucătorul face clic/atinge pictograma de setări.  
- Este afișat meniul pop-up Setări.  
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- Sub „Setare memento”, jucătorul poate selecta una dintre cele trei opțiuni posibile 
(30, 60 și 90 de minute).  

- Jucătorul face clic/apasă pe „Închide” pentru a reveni la joc.  
- Dacă jucătorul continuă să joace după ce a fost atins intervalul ales, atunci este afișat 

un pop-up cu un memento de text și intervalul de timp menționat. Ecranul pop-up 
conține:  

o Notificare privind atingerea intervalului selectat pentru memento.  
o Link pentru a reveni la joc  
o Link pentru a ieși din joc  

 
  
 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE  
 
Următoarele procese pot fi supuse termenilor și condițiilor site-ului de jocuri.  
  

- Procesul de gestionare a rundelor de joc neterminate.  
- Perioada după care sesiunile de joc inactive sunt încheiate automat.  

 
În cazul unei defecțiuni a hardware-ului/software-ului de joc, toate pariurile și plățile din joc 
afectate sunt anulate și toate pariurile afectate sunt rambursate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


