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Versionshistorik 
 

Version Datum Av Ändringar 
0.1 13/01/2020 KC Första utkast 
0.2 24/01/2020 TC Uppdaterat innehåll 
0.3 29/01/2020 KC Uppdaterat innehåll 
0.4 17/02/2020 TC Uppdaterat innehåll 
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European Roulette erbjuder en roulette spelupplevelse i klassisk europeisk stil för desktop 
och mobil. 
 
Den teoretiska återbetalningen till spelare sett över 1 miljard simulerade spel är: 97.3% 
 
SPELREGLER 

• European Roulette är ett klassiskt roulettespel där spelaren kan göra insatser som 
inre insatser, yttre insatser, samtalssatsning samt specialinsatser och favoritinsatser. 

• Roulettehjulet har 37 fack numrerade 0 till 36. Spelarens mål är att förutse i vilket 
fack bollen landar efter att hjulet snurrats.  

• Spelets minsta och maximala insats finns på bordets MIN/MAX-sektion.  
• Vinstkombinationerna beräknas och utbetalningarna sker enligt vinsttabellen. Använd 

hamburgerikonen för inställningar för att se vinsttabellen. 

SÅ SPELAR DU 
 

• Välj ett markvärde, gör dina insatser och använd sedan på Snurra-knappen för att 
snurra hjulet. Vänta och se om du vann och hur mycket. 

 
 
SPELFUNKTIONER 
 
Val av marker 

• Det finns ett urval av markvärden. Välj ett och använd det för att göra insatser. 

Insatsplacering 
 

• Välj ett markvärde. 
• Insatser kan placeras på ett specifikt nummer eller på ett insatsområde t.ex. ('RÖD' 

eller 3rd 12'). 
• Klicka på ett nummer eller insatsområde för att placera en mark. Varje ytterligare 

musklick eller tryck lägger till en mark. 
• När en insats har gjorts, håll (mobil) eller för pekaren över (desktop) numret eller 

insatsområdet för att se det totala värdet av den insatsen och den totala 
utbetalningen om den vinner. 

• Insatser kan även placeras genom att använda popup-panelerna Specialinsatser, 
Statistik och Racerbana. För att placera en insats i en av dessa, välj insatsen i panelen. 
Det visar markernas placering på numren/platserna på bordet.  

• Efter att du har valt dina insatser, tryck på SNURRA-knappen. Nu ser du det snurrande 
hjulet och en lista över alla dina insatser. Insatsvärdet dras från ditt saldo. En kula 
släpps, snurrar, och landar i ett fack. Det vinnande numret visas, och alla vinster läggs 
till ditt saldo. 

• Resultatpanel – finns överst på skärmen och visar de senast dragna numren. 
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• För att ta bort en placerad insats, använd ångra-knappen eller rensa-knappen för att 
rensa alla insatser.  

 
 
Insatsgränser 
 

• Håll (mobil) eller för pekaren över (desktop) ett nummer eller område för att se den 
minsta eller maximala insatsgränsen för den insatstypen. 

 
 
Insatstyper 
 
Inre insatser - insatser på nummer eller linjerna mellan numren på bordet. 
 

• Enskilt nummer - en insats placerad på ett enskilt nummer. Insatsen görs genom att 
placera en mark på ett nummer på bordet. 

• Dela- en insats placerad på två angränsande nummer. Insatsen görs genom att 
placera en mark på linjen mellan två angränsande nummer. 

• Tre linje (Gata)- en insats på en rad av tre nummer. Insatsen görs genom att placera 
en marker på linjen vid början av en de tolv raderna. Alternativt kan man satsa på 0, 
1, 2 eller 0, 2, 3 genom att placera en mark på hörnlinjen som förenar de tre numren. 

• Hörn (Corner) - en insats på fyra nummer genom att placera en mark på hörnlinjen 
som förenar alla fyra nummer. Du kan också göra en hörninsats (corner bet) på 0, 1, 
2, 3 genom att placera en mark på hörnlinjen som förenar 0 och raden 1, 2, 3. 

• Sex nummer- en insats på sex nummer (två rader av tre nummer, förutom 0) genom 
att placera en mark i början av linjen mellan de två raderna. 

 
Yttre insatser - insatser placerade på bordets områden som representerar nummergrupper.  
 

• Kolonn (Column)- en insats på en kolonn av tolv nummer genom att placera en mark 
på ett av de tre områdena markerade'2:1'. 

• Dussin (Dozen)- en insats på tolv nummer som avgränsats till fyra rader av tre 
nummer genom att placera en mark på ett av områdena markerade‘1st -12’, ‘2nd – 
12’eller‘3rd – 12’. 

• Röd/Svart. En röd eller svart insats är en insats på arton nummer; antingen alla svarta 
nummer eller alla röda nummer. För att göra en röd eller en svart insats, placera en 
mark på det röda eller svarta området utan text. 

• Jämn/Udda- en insats på arton nummer; antingen alla jämna nummer, förutom 0, 
eller alla udda nummer. Insatsen görs genom att placera en mark på området som är 
markerat antingen'JÄMN'eller'UDDA'. 

• 1-18/19-36- en insats på arton nummer (antingen de första arton numren, förutom 0, 
eller de sista arton) som görs genom att placera en mark på området markerat'1-18' 
eller området markerat'19-36'. 

 
Favoritinsatser 
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• Spelet har en Favoritinsats-funktion som ger dig möjligheten att spara upp till tio 
insatser av vilken konfiguration som helst och placera dem automatiskt.  

• Öppna Favoritinsats-panelen genom att först placera en insats på bordet och sen 
klicka på knappen med hjärtikonen. 

• Sparade favoriter är markerade med ett nummer (1 till 10). Tillgängliga platser är 
markerade med en '+' ikon. 

• För att spara en ny favoritinsats, placera insatsen på bordet innan du öppnar panelen. 
Välj sedan en av de tillgängliga platserna. 

• För att ta bort en favoritinsats, öppna favoritpanelen och tryck på SKRÄPKORG. Klicka 
sedan på den favoritinsats du vill ta bort. 

 
 
Specialinsatser– antingen flera inside bets av en typ eller en kombination av inre insatser. Det 
minsta antalet marker som behövs för att göra en specialinsats visas i Specialinsats-panelen. 
 

• Öppna Specialinsats-panelen genom att välja stjärnknappen.  
• Röda och Svarta Splits - en insats på alla möjliga dela insatser på röda nummer (9/12, 

18/21, 16/19, 27/30) eller alla möjliga dela insatser på svarta nummer (8/11, 10/11, 
10/13, 17/20, 26/29, 29/28, 28/31). 

• Finales en Plein - en insats på ett nummer och samtliga nummer som slutar med det 
numret. Till exempel, en insats på Finales en Plein 7 är en insats på 7, 17, 27 medan 
en insats på Finales en Plein 2 är en insats på 2, 12, 22, 32. 

• Les Voisins du Zero – En insats på zero och de 16 nummer på vardera sidan av zero på 
roulettehjulet. Det inkluderar ett street bet på 0/2/3, dela insatser på 4/7, 12/15, 
18/21, 19/22, 32/35 och ett corner bet på 25/26/28/29. 

• Le Tiers Du Cilindre – En insats på de 12 numren på motsatta sidor av hjulet mellan 27 
och 33, inklusive själva 27 och 33. Det inkluderar ett sela insatser på 5/8, 10/11, 
13/16, 23/24, 27/30 och 33/36. 

• Finales a Cheval - ett dela insatser på två nummer och ytterligare dela insatser på de 
nummer som slutar med samma par av siffror. Till exempel, en insats på Finales a 
Cheval 3/6 inkluderar dela insatser på 3/6, 13/16, 23/26, och 33/36. 

• Finales a Cheval/Plein - ett dela insatser på två nummer och alla nummer som slutar 
med de två numren. Icke-angränsande nummer som följer mönstret har insats på 
enskilt nummer placerade på dem. Till exempel, en insats på Finales a Cheval/Plein 
4/5 inkluderar dela insatser på 4/5, 14/15, 34/35 och insats på enskilt nummer på 24 
och 25. 

• Klicka på namnet på en specialinsats för att placera en insats på den. 
 

Röda splits 
 
 
Statistikpanel 
 

• Öppna statistikpanelen genom att välja statistikknappen.  
• Stapeldiagram - visar procenterna över spelrundor var nummer på antingen röd, 

svart, noll, udda eller jämn blev dragna. 
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• Heta nummer – visar de fyra mest dragna numren, och ovanför dessa nummer visas 
antalet gånger numren har blivit dragna under senaste 500 snurren. 

• Kalla nummer – visar de fyra minst dragna numren, och ovanför dessa nummer visas 
antalet gånger numren har blivit dragna under de senaste 500 snurren. 

• Klicka på en nummer i statistiken för att placera en insats på den nummern. 
 
Racerbana (Samtalssatsning)- en serie nummer i den ordningsföljd de visas på roulettehjulet. 
En del har ett förutbestämt minsta antal marker som krävs. Samtalssatsning görs genom att 
placera marker direkt på Racerbana-panelen. 
 

• Öppna Racerbana-panelen genom att välja racetrack-knappen.  
• Nummer och grannar - är som standard en insats på fem nummer (en nummer plus 

de två nummer som finns vid sidan av den nummern på hjulet) och görs genom att 
placera en mark på ett nummer på racerbana För att öka eller minska antalet grannar 
som inkluderas, klicka på(-) och(+)knapparna. Maximala antalet grannar är åtta. 

• Zero - en insats på en serie av 7 nummer. Detta inkluderar en placering av ett dela 
insatser på 0/3, 12/15, 32/35 och ett insats på enskilt nummer på 26 genom att 
placera en marker i fältet ‘Zero’ på racerbana. 

• Tiers - en insats på en serie av 12 nummer. Detta inkluderar en placering av ett dela 
insatser på 5/8, 10/11, 13/16, 23/34, 27/30, 33/36 genom att placera en marker i 
fältet ‘Tiers’ på racerbana. 

• Orphelins - en insats på två serier av 8 nummer. Detta inkluderar en placering av ett 
insats på enskilt nummer på 1 och dela insater på 6/9, 14/17, 17/20, 31/34 genom att 
placera en marker i fältet ‘Orphelins’ på racerbana. 

• Voisins - en insats på en serie av 17 nummer. Detta inkluderar en placering av ett gata 
insats på 0/2/3, dela insatser på 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35 och ett  
hörninsats på 25/26/28/29 genom att placera en marker i fältet ‘Voisins’ på 
racerbana. 

• Samtalssatsning görs genom att välja direkt på Racerbana-panelen. 
 
 
 
UTBETALNINGAR 
 

Insats  Minimum marker  Utbetalning  
Enskilt nummer 1 35:1 
Dela 1 17:1 
Tre linje (Gata) 1 11:1 
Hörn (Corner) 1 8:1 
Sex nummer 1 5:1 
Kolonn (Column) 1 2:1 
Dussin (Dozen) 1 2:1 
Röd/Svart 1 1:1 
Jämn/Udda 1 1:1 
1-18/19-36 1 1:1 
Nummer och grannar 1 35:1 
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Zero 4 (3 dela och 1 enskilt nummer) Dela - 17:1 enskilt 
nummer - 35:1 

Tiers 6 (6 dela insatser) 17:1 
Orphelins 5 (4 dela insatser och 1 enskilt 

nummer) 
Dela - 17:1 enskilt 
nummer- 35:1 

Voisins 9 (1 tre linje av 2 marker, 5 dela 
insatser med 1 mark, och 1 
hörninsats med 2 marker) 

Dela - 17:1 tre linje 
(gata) - 11:1 Hörn 
 - 8:1 

Röda splits 4 17:1 
Svarta splits 7 17:1 
Finales en Plein 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6 

4 (4 Insats på enskilt nummer) 35:1 

Finales en Plein 7, 8, 9 3 (3 sInsats på enskilt nummer) 35:1 
Les Voisins du Zero 9 (1 gata insats av 2 marker, 1  

hörninsats av 2 marker, 5 dela 
insatser) 

Gata insats – 11:1 
Hörn – 5:1 Dela – 
17:1 

Le Tiers Du Cilindre 6 (6 dela insatser 17:1 
Finales a Cheval 0/3, 
1/4, 2/5, 3/6 

4 (4 dela insatser) 17:1 

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

3 (3 dela insatser) 17:1 

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

5 (3 dela insatser och 2 Insats på 
enskilt nummer) 

Dela - 17:1 enskilt 
nummer - 35:1  

Finales a Cheval/Plein 
6/7 

5 (3 Insats på enskilt nummeroch 2 
dela insatser) 

Dela - 17:1 enskilt 
nummer - 35:1  

Finales a Cheval/Plein 
3/4 

6 (2 dela insatser och 4 Insats på 
enskilt nummer) 

Dela - 17:1 enskilt 
nummer - 35:1  

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

4 (2 dela insatser and 2 Insats på 
enskilt nummer) 

Dela - 17:1 enskilt 
nummer - 35:1  

 
 
 
 
SPELFUNKTIONER 
 

 

 
 

SNURRKNAPP 
 
Klicka för att starta en spelrunda med aktuell insatsnivå. Håll 
för att starta autospel. 

 

 

KNAPP FÖR VAL AV MARKER 
 
Klicka för att öppna val av marker. Använd vänster/höger 
pilar för att scrolla genom markerna, och klicka för att välja 
önskat värde 
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ÅNGRAKNAPP 
 
Klicka för att ångra föregående insats 

 

 
 

DUBBLA INSATS 
 
Klicka för att dubbla föregående insats 

 

 
 

RENSA INSATS 
 
Klicka för att rensa alla marker från bordet 

 

 
 

FAVORITINSATSER 
 
Klicka för att öppna Favoritinsats-panelen 

 

 
 

SPECIALINSATSER 
 
Klicka för att öppna Specialinsats-panelen 

 

 
 

INSATSSTATISTIK 
 
Klicka för att öppna Insatsstatistik-panelen 

 

 
 

RACERBANA INSATS (Samtalssatsning) 
 
Klicka för att öppna racerbana (samtalssatsning) panelen 

 
 
 

 
 

MENYKNAPP 
 
Klicka för att öppna inställningar, vinsttabell, spelregler och 
historik. 

 

 
 

LJUDKNAPP 
 
Klicka för att justera ljudet på/av. 
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POPUP-MENYER 
 

 
Popup-menyn för autospel tillåter spelaren att välja ett antal spinn för autospel. För att spela 
i autospel-läge klickar spelaren på ett av de tillgängliga snurralternativen. Denna knapp 
kommer då att belysas i vitt. Spelaren måste därefter ange en förlustgräns (måste vara större 
än 0) och klicka på snurrknappen för att bekräfta sitt val. Menyn döljs och spelaren återgår till 
huvudskärmen med autospel aktiverat.  
 
Spelaren kan också välja att ställa in särskilda villkor för när autospel ska stoppas automatiskt. 
Dessa inkluderar:  
 

- Stoppa autospel när spelaren får en vinst som motsvarar ett förutbestämt vinstvärde.  
- Stoppa autospel om saldot ökar med ett av spelaren angivet belopp.  

 
Notera: Om du kopplas från under spelets gång, återgår alla autospelinställningar till 
standardvärden när du laddar om spelet. 
 
 
SPELINSTÄLLNINGAR OCH FÖRESKRIFTER  
 
Aktuell tid 
 
Spelklienten visar ständigt aktuell tid (längst ned till vänster på skärmen). Tiden hämtas från 
spelarens dator- eller programklocka.  
 
  
Verklighetskontroll 
 
I det fall att operatören inte tillhandahåller denna funktion kan spelaren välja att ställa in en 
påminnelse var 30, 60 eller 90 minut från inställningsmenyn. För att komma åt detta bör 
spelaren:  
 

- Klicka på hamburgerikonen för inställningar.  
- Inställningar, vinsttabell, spelregler och stängda ikoner dyker upp längst ned på 

skärmen. I mobilen är också hem- och ljudknapparna synliga.  
- Spelaren klickar på inställningsikonen.  
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- Inställningsmenyn visas.  
- Under ‘Ställ in påminnelse’ kan spelaren välja ett av tre alternativ som finns 

tillgängliga (30, 60 och 90 minuter).  
- Spelaren klickar därefter på ‘Stäng’ för att återgå till spelet.  
- Om spelaren fortfarande spelar efter att det valda intervallet har uppnåtts, visas en 

pop-up med en textpåminnelse och det angivna tidsintervallet. Pop-up rutan 
innehåller:  

o Ett meddelande om att valt tidsintervall för påminnelse har uppnåtts  
o En länk för att återvända till spelet  
o Länk för att lämna spelet  

 
  
 
YTTERLIGARE INFORMATION  
 
Följande processer kan omfattas av användarvillkoren för spelsidan:  
  

- Process för hantering av oavslutade spelrundor.  
- Tiden för när inaktiva spelsessioner avslutas automatiskt.  

 
Vid funktionsfel i spelets hårdvara/mjukvara ogiltigförklaras alla påverkade spelinsatser och 
utbetalningar. Alla påverkade insatser betalas tillbaka. 
 
 
Översättningar av spelterminologi   
  
Notera: Följande tabell gäller endast om du spelar på ett annat språk än engelska.  
 

Engelska termen Översatt term 
1st 1:a 12 
2nd 2:a 12 
3rd 3:dje 12 
Zero Noll 
ODD Udda 
EVEN Jämn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


