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1. Selectați denominarea cu care doriți să pariați.
2. Plasați pariurile făcând clic pe masă.
3. După ce ați plasat un jeton, faceți clic pe jetoanele inițiale pentru a mări pariul.
4. Pentru a elimina ultimul pariu / ultimele pariuri plasat/-e, faceți clic pe Anulare.
5. Pentru a elimina toate pariurile plasate, faceți clic pe Ștergere pariuri.
6. Limitele pariurilor minime și maxime sunt accesibile din meniu.
7. O casetă de ajutor vă va informa dacă pariurile plasate sunt mai mici decât sau mai mari decât limitele mesei.
8. Apăsați pe Joacă pentru a începe jocul.
9. După ce bila se oprește, pariurile câștigătoare sunt plătite.

10. Apăsați pe Repariere după ce învârtirea s-a încheiat, pentru a repeta pariurile anterioare.
11. După ce apăsați pe Repariere, puteți apăsa pe Anulare / Ștergere pariuri pentru a vă modifica pariurile.
12. Apăsați pe Joc nou pentru a șterge pariul anterior / pariurile anterioare pentru mâna următoare.

TIPURI DE PARIURI

La ruletă, puteți plasa pariuri exterioare, pariuri interioare sau pariuri call.

Nu poate fi plasat un pariu care duce în mod deliberat la o victorie netă a cifrei 0.

PARIURI EXTERIOARE

Pariurile exterioare sunt plasate pe grupuri de numere.

Roșu sau negru : Un pariu pe oricare dintre cele 18 numere roșii sau pe oricare dintre cele 18 numere
negre, cu excepția lui 0

Par sau impar : Un pariu pe oricare dintre cel 18 numere impare sau oricare dintre cele 18 numere pare, cu
excepția lui 0

1 la 18 sau 19 la 36: Un pariu pe oricare dintre primele 18 numere sau pe oricare din ultimele 18 numere, cu
excepția lui 0

Duzine: Pariați pe prima duzină de numere, pe a doua duzină sau pe a treia duzină, cu excepția lui 0

Coloane: Un pariu pe toate cele 12 numere din oricare dintre cele trei coloane verticale, cu excepția lui 0

Pariurile exterioare cu cotă de plată 1:1 returnează 50% DACĂ bila se oprește pe 0.

PARIURI INTERIOARE

Un pariu interior este plasat pe un anumit număr sau pe grupuri de numere adiacente.

Straight-Up: Un pariu pe un singur număr

Split: Un pariu pe două numere

Street: Un pariu pe trei numere

Corner: Un pariu pe patru numere

Double Street: Un pariu pe șase numere

PARIURILE CALL

Este posibil ca pariurile call să nu fie vizibile, în funcție de jocul sau dispozitivul jucat:

Les Orphelins (orfanii)
Aceste numere conțin un total de 8 numere, Orfanii care cuprind 6-17-34, iar Orfelinii fiind 1-9-14-20-31

Se pariază 5 jetoane sau multipli ale acestora. 1 jeton este plasat straight-up pe 1 și 1 jeton pe fiecare dintre
split-uri: 6 | 9; 14 | 17; 17 | 20 și 31 | 34.

Tiers Du Cylindre (al treilea)



Acestea sunt cele 12 numere care se află pe partea opusă a roții, între 27 și 33, inclusiv 27 și 33. Seria este
5-8-10-11-13-16-23-24-27-30-33-36.

Se pariază 6 jetoane sau multipli ale acestora. 1 jeton este plasat pe fiecare dintre următoarele split-uri: 5 | 8;
10 | 11; 13 | 16; 23 | 24; 27 | 30 și 33 | 36.

Les Voisins Du Zero (vecinii lui zero)
Acestea sunt cele 17 numere care se află între 22 și 25 pe roată, inclusiv 22 și 25. Seria este 0-2-3-4-7-12-
15-18-19-21-22-25-26-28-29-32-35.

Se pariază 9 jetoane sau multipli ale acestora. 2 jetoane sunt plasate pe 0 | 2 | 3 street, 1 pe 4 | 7 split, 1 pe
12 | 15 split, 1 pe 18 | 21 split, 1 pe 19 | 22 split, 2 pe 25 | 26 | 28 | 29 corner și 1 pe 32 | 35 split.

Vecinii unui singur număr
Plasând un pariu pe un anumit număr de pe masa pariului call, se selectează și cele două numere adiacente
fiecărui număr de pe roată. Acesta este un pariu cu 5 jetoane pe 5 numere, fiecare straight-up.

TABEL DE PLĂȚI

Straight-Up 35:1
Split 17:1
Street 11:1
Corner 8:1
Double Street 5:1
Duzine 2:1
Coloane 2:1
Roșu sau negru 1:1
Par sau impar 1:1
1-18 sau 19-36 1:1
Toate pariurile plătesc 1:1 când
bile se oprește pe 0 Jumătate din pariu rambursat

REGULILE GENERALE

Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Dacă se pierde conexiunea și acțiunea de joc a fost primită de server, acțiunea jocului va fi finalizată de către server.
Jocul rezultat va fi vizibil numai în Istoricul jocurilor.
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