Regulile jocului Roulette Touch™
•

•
•

Roulette Touch™ este versiunea pentru mobil a variantei europene de ruletă la care
obiectivul jocului este de a prezice în care din cele 37 de buzunare numerotate va ateriza
bila. Prin prezicerea corectă a buzunarului câștigător, jucătorii câștigă o sumă în funcție de
plata pentru miza câștigătoare.
Mizele minime şi maxime pentru masă sunt afişate în secţiunea MIN/MAX a mesei.
Bara cu istoricul rezultatelor de deasupra mesei ruletei prezintă ultimele 5 numere
câştigătoare şi culorile. Numărul cel mai din stânga este evidențiat, indicând faptul că este
cel mai nou număr câştigător.

Plasarea mizelor
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Există două moduri de a plasa o miză.
o Trageţi şi eliberaţi un jeton pe o zonă de mizare. Zona de mizare va fi selectată şi
miza corespunzătoare va fi plasată.
o Selectați o valoare a jetonului și atingeți o zonă de mizare pentru a o selecta. Miza
respectivă va fi plasată.
După selectarea zonei de mizare, zona de mizare devine evidențiată. Zona de mizare
evidențiată este dezactivată în două secunde.
Cu repetarea clicului adăugați alte jetoane cu același valoare.
După depunerea unei mize, pentru vizionarea mizei totale dați clic și țineți degetul pe zona
de miză de pe masă.
Miza maximă pentru fiecare zonă de mizare este afişată în casierie.
Dacă încercaţi să plasaţi o miză care depăşeşte limita unei mese sau zone de mizare, o să
apară un mesaj şi miza nu va fi plasată.
Dacă activaţi Foloseşte aceeaşi miză, mizele plasate la runda anterioară sunt plasate
automat la rundele următoare. Înainte de a învârti roata, puteţi modifica sau elimina miza
plasată.
Doar 1 valori ale jetonului sunt active simultan pe ecran. Bucăţi din jetoane suplimentare pot
să apară în dreapta sau stânga jetoanelor active. Pentru a miza cu acestea, trageţi-le la
vedere.
După depunerea mizei, pentru începerea jocului dați clic pe butonul ROTIRE. Mingea va fi
aruncată pe rola de ruleta.

Tipuri de mize
•

În acest joc de ruletă puteţi face mize pe interior şi mize pe exterior.

Mize pe interior
•

Mize plasate pe numere sau pe linii aflate între numere din zona interioară a mesei.
o Directă. O miză directă este o miză plasată pe un singur număr. Pentru a face o miză
directă, puneţi un jeton pe un număr de pe masă.
o Divizată. O miză divizată este o miză plasată pe 2 numere adiacente. Pentru a face o
miză divizată, plasaţi un jeton pe linia dintre oricare 2 numere adiacente.
o Linie de trei (stradă). O miză linie de trei (stradă) este o miză pe un rând de 3
numere. Pentru a face o miză stradă, puneți un jeton pe linia de la începutul unuia
din cele 12 rânduri. Puteți face și o miză linie de trei (stradă) pe 0, 1, 2 sau pe 0, 2, 3
plasând un jeton pe colțul de la intersecția celor 3 numere.

o

o

Colţ. O miză colţ este o miză pe 4 numere. Pentru a face o miză colţ, puneţi un jeton
pe colţul comun al 4 numere. Puteți face și o miză colț pe 0, 1, 2, 3 plasând un jeton
pe colțul de la intersecția lui 0 cu rândul 1, 2, 3.
Linie de șase. O miză linie de șase este o miză pe 6 numere; 2 rânduri a câte 3
numere, fără 0. Pentru a face o miză linie de șase, puneţi un jeton pe startul liniei
care separă 2 rânduri.

Mize pe exterior
•

Mizele pe exterior sunt mize plasate pe zonele mesei care reprezintă grupuri de numere.
Mizele pe exterior includ:
o Coloană. O miză coloană este o miză pe 12 numere; 1 coloană de 12 numere. Pentru
a face o miză coloană, puneţi un jeton pe una dintre cele 3 zone etichetate 2:1.
o Duzină. O miză duzină este o miză pe 12 numere; 4 rânduri de 3 numere. Pentru a
face o miză duzină, plasaţi un jeton pe una din zonele etichetate 1st 12, 2nd 12 sau
3rd 12.
o Roşu/Negru. O miză roşie sau neagră este o miză pe 18 numere; fie pe toate
numerele negre, fie pe toate numerele roşii. Pentru a face o miză roşie sau neagră,
plasaţi un jeton pe oricare dintre zonele etichetate roşu sau negru.
o Par/Impar. O miză pară sau impară este o miză pe 18 numere; fie pe toate numerele
pare, fără 0, fie pe toate numerele impare. Pentru a face o miză pară sau impară,
plasaţi un jeton pe zona intitulată Par sau pe zona intitulată Impar.
o 1-18/19-36.O miză 1-18 sau 19-36 este o miză pe 18 numere; fie pe primele 18
numere, fără 0, fie pe ultimele 18. Pentru a face o miză 1-18 sau 19-36, puneţi un
jeton pe zona denumită 1-18 sau pe zona denumită 19-36.

Plăţi
•

Următorul tabel prezintă toate mizele disponibile cu numărul minim de jetoane necesare
pentru a plasa miza, precum şi plăţile corespunzătoare.
Plată

Miză
Directă

1

35:1

Divizată

1

17:1

Linie de trei (stradă) 1

11:1

Colţ

1

8:1

Linie de şase

1

5:1

Coloană

1

2:1

Duzină

1

2:1

Roşu/Negru

1

1:1

Par/Impar

1

1:1

1-18/19-36

1

1:1
Jocul principal

Buton de învârtire
Atingeţi pentru a începe jocul cu miza curentă.
Ţineţi butonul de învârtire pentru a comuta între modul de învârtire
normal şi cel de învârtire rapidă.
Stop rapid: Atingeţi zona de joc pe durata unei învârtiri pentru a scurta
învârtirea bilei ruletei.

Meniu
Atingeţi pentru a accesa setările și informaţiile despre joc.

Sunet
Atingeţi pentru a activa sau dezactiva Sunetul fără a accesa meniul setări.

Ieşire
Atingeţi pentru a ieşi din joc.
Setările jocului şi Informaţii despre joc

Setări de sunet
•

Sunetele jocului: Atinge butonul pentru a opri sau porni sunetul.

Setări de joc
•
•
•
•

Culoarea de fundal. Atingeți comutatorul pentru a schimba culoarea de fundal.
Învârtire rapidă. Atinge butonul pentru a opri sau porni Învârtirea rapidă.
Foloseşte aceeaşi miză. Atingeți pentru a activa sau dezactiva Reutilizare aceeași
miză
Joc automat: Trageți sau atingeți glisorul pentru a permite jocului automat să
seteze opțiunile de joc automat și numărul de runde. Jocul automat redă jocul
pentru numărul selectat de învârtiri.
o Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată
depăşeşte sau este egală cu suma specificată.
o Dacă soldul crește cu. Oprește Jocul automat dacă soldul crește cu suma
specificată de dvs.
o Dacă soldul scade cu. Oprește Jocul automat dacă soldul scade cu suma

specificată de dvs.

Notă: Dacă sunteţi deconectat în timp ce jucaţi, toate setările de Joc automat
vor reveni la valoarea lor implicită atunci când încărcaţi din nou jocul.
Notă: Anumite opțiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite
jurisdicții.
Casierie
Atingeţi pentru a vedea combinaţiile câştigătoare şi plăţile.

Regulile jocului
Atingeţi pentru a vedea regulile jocului.

Istoricul jocului
Atingeţi pentru a vedea istoricul ultimelor dvs. jocuri.
Istoricul jocului este disponibil doar atunci când jucaţi pe bani.

Înapoi
Atinge pentru a reveni la jocul principal.
Joc automat şi Învârtire rapidă

Joc automat
Atingeţi pentru a începe Jocul automat. Numărul de învârtiri selectate este
afișat pe buton.

Oprire Joc automat
Atingeţi pentru a opri Jocul automat. Numărul de învârtiri rămase este afişat
pe buton.

Învârtire rapidă
Atingeţi pentru a porni Învârtirea rapidă.

Notă: Unii operatori pot să nu ofere toate setările de joc prezentate.
Butoane şi simboluri

Setări rapide
Atingeți pentru a porni sau opri Jocul automat fără a intra în meniul setări. Acesta
activează Învârtirea rapidă și Refolosește aceleași funcții de mizare.

Ștergere
Atingeți pentru a șterge mizele de pe zona selectată. Dacă zona de mizare nu este
selectată, atunci șterge toate mizele de pe masă.

Dublare
Atingeți pentru a dubla valoarea mizelor de pe masă.

Re-mizare
Atingeți pentru a repeta aceeași miză ca la runda anterioară de joc.

Anulare acţiune anterioară
Atingeți pentru a anula ultima miză pusă pe masă.

Câştigul Jucătorului
•

Câştigul teoretic pentru jucătorul acestui joc este 97.3%

Informaţii suplimentare

•

•
•

Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul
de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesează site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
Browser-ul dvs. s-ar putea să nu accepte anumite funcții ale jocului.
În cazul unei defecţiuni la software/hardware-ul de joc, toate mizele de joc şi toate plăţile
afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Regulile jocului sunt generate:

