EUROPEAN ROULETTE TOUCH

Typ hry:

Table Game

Návratnosť hráčovi: 97,30%

Najnovšia ponuka Európska dotyková ruleta spoločnosti NetEnt je populárna online ruleta
optimalizovaná pre mobilné dotykové zariadenia. Atraktívny stôl a interaktívne dotykové
rozhranie poskytujú hráčom prvotriedny zážitok a uľahčujú hru.
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Dátum: 2020-01-03
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O EUROPEAN ROULETTE TOUCH
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Typ hry

Table Game

Hodnoty žetónov (€)

Základné hodnoty: 0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1 000

Min/Max stávka (€)

Štandardné: 0.1 / 5 000

FUNKCIE HRY
Horúce a studené čísla
Dynamické automatické prehrávanie tabúľ
VÝPLATA
Návratnosť hráčovi

97,30%

Maximálna výhra (€)

Štandardné: 46200.0

ZODPOVEDNÉ HRANIE

Obmedzenia hráča

Iné

Hráč a prevádzkovateľ kasína môžu nastaviť tieto hracie limity: Stávka a strata na
reláciu, deň, týždeň alebo mesiac. Zablokovať všetky hry na určité časové obdobie.
Obmedziť dĺžku hracej relácie v minútach.
Hranie za skutočné peniaze je obmedzené prostriedkami na účte hráča (t. J. nie je
možné hrať na úver).
(Iba talianska jurisdikcia) Hráč môže mať na začiatku v peňaženke maximálne 1 000
EUR. Pretože je každá hra reláciou používateľa, peňaženka hráča môže počas hry
presiahnuť tento limit.
Hra pre zábavu
Variabilné úrovne stávok
Režim G4

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ID hry

europeanroulette3_mobile_html (základná peňaženka)
europeanroulette3_mobile_html_sw (bezšvíková peňaženka)

Kompatibilné operačné systémy

iOS
Android

Rozlíšenie displeja

960 x 540

Pomer strán

16:9

Technológia

HTML5

Využitie

Informácie o spúšťaní hier CasinoModule nájdete v Pomocníkovi CasinoModule.
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DIZAJN HRY
Téma hry a grafika
Európska dotyková ruleta ponúka štandardné možnosti značky dostupné v
iných populárnych stolných hrách od spoločnosti NetEnt. Hra ponúka
štandardnú ruletu s vnútornými a vonkajšími stávkami. Hra obsahuje aj
tabuľu, na ktorej sa zobrazujú výsledky hry a horúce a studené čísla.

Hrací stôl

Zadávanie stávok
Hráči si môžu vybrať medzi vnútornými stávkami, vonkajšími stávkami alebo
ich kombináciou. Vnútorné a vonkajšie stávky sa zadávajú umiestnením
žetónu priamo do stávkovej oblasti na stole rulety.
Hráč môže zadať stávky výberom žetónu a poklepaním na stávkovú oblasť na
stole.

Zadávanie stávok

Rozšírené nastavenia automatického prehrávania
Pokročilý režim automatického prehrávania poskytuje hráčom možnosť zvoliť
počet roztočení v hre, ktoré sa majú odohrať, ako aj konkrétne podmienky,
kedy sa má automatické prehrávanie zastaviť. Hráč má k dispozícii tieto
rozšírené nastavenia:

Rozšírené nastavenia automatického
prehrávania

Ak presiahne jedna výhra: automatické prehrávanie sa zastaví, keď
suma, ktorú hráč vyhrá, presiahne alebo sa rovná zadanej hodnote.
Ak sa hotovosť zvýši o: automatické prehrávanie sa zastaví, ak sa
hotovosť zvýši o sumu, ktorú špecifikuje hráč.
Ak sa hotovosť zníži o: automatické prehrávanie sa zastaví, ak sa
hotovosť zníži o sumu, ktorú špecifikuje hráč.

Automatické nastavenie stávky
Táto funkcia automaticky nastaví stávku na najvyššiu možnú sumu, ak
prekročí hodnota stávky limit stávky alebo limit stola. Ak pozostáva stávka z
niekoľkých stávkových pozícií, bude znížená úmerne k zahrnutým stávkovým
pozíciám. Ak je znížená stávka príliš nízka na pokrytie všetkých požadovaných
stávkových pozícií, umiestnia sa žetóny na čo najviac takýchto pozícií.
Ak nie je možné pokryť všetky požadované stávkové pozície, hra náhodne
vyberie, ktoré pozície získajú žetóny. Automatické nastavenie stávky je možné
aktivovať z ponuky Nastavenia hry.
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Tabuľa
V pravej hornej časti tabuľky sa nachádza funkcia tabule, na ktorej sú
zobrazené výsledky hry a horúce a studené čísla. Prvý riadok zobrazuje štyri
najviac ťahané (horúce) čísla a najmenej ťahané (studené) čísla za posledných
500 otočení. Druhý riadok zobrazuje, koľkokrát boli za posledných 500 otočení
ťahané teplé čísla a koľkokrát studené čísla.

Tabuľa

Opakované použitie rovnakej stávky
Zapnutím funkcie Opakované použitie rovnakej stávky v ponuke Nastavenia
hry si hráč môže zvoliť automatické uzatváranie stávok z predchádzajúcich kôl
v ďalších kolách.

Opakované použitie rovnakej stávky
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VÝPLATA
Prehľad platieb
NÁVRATNOSŤ HRÁČOVI
97,30%
MAXIMÁLNA VÝHRA (€)
Default: 46200.0

Výplatná tabuľka
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Randomizácia
Generátor náhodných čísel (RNG)
Algoritmus, ktorý sa používa na generovanie náhodných čísel (RNG) je Fortuna, kryptograficky bezpečný generátor pseudonáhodných
čísiel (PRNG), ktorý navrhli Bruce Schneier a Niels Ferguson. Viac informácií nájdete v dokumente Generovanie náhodných čísiel.
Generátor náhodných čísiel a jeho implementáciu otestovalo a schválilo/certifikovalo akreditované nezávislé zariadenie tretej strany
na náhodnosť podľa prevládajúcich štandardov odvetvia

Správa porúch
Ak sa hráč pokúsi získať prístup k hre pomocou neplatnej relácie (napr. z dôvodu nečinnosti alebo reštartovaniu systému), v hre sa
zobrazí chybová správa. Hráč sa potom môže znovu prihlásiť a pokračovať v hre. Stav hry sa vždy ukladá tak, aby mohol hráč
pokračovať v hre presne tam, kde prestal.
V prípade chyby HTTP, časového limitu siete alebo chyby servera sa hráčovi zobrazí správa „technická chyba“ a hra zostane v statuse
„nedostupné“, až kým hráč znovu nečíta hru v čase, kedy bude znovu k dispozícii.

Po vypršaní časového limitu relácie sa hráčovi zobrazí správa „Časový limit relácie“ a hra zostane v statuse „nedostupné“, až kým
hráč znovu nenačíta hru.
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V prípade udalosti „minuté všetky peniaze“, hráčovi sa zobrazí správa „Minuté všetky peniaze“ a hra zostane v statuse
„nedostupná“, až kým hráč znovu nenačíta hru.

(Iba talianska jurisdikcia) Ďalšie informácie o správe porúch sa nachádza aj v dokumente časti 3.2.1 Herná platforma (Progetto Della
Piattaforma Di Gioco) Tento dokument poskytuje podrobné informuje hráča o výplatách zostatku a o technickom procese.
Hráč je informovaný o vypršaní časového limitu relácie a poruchách prostredníctvom herných pravidiel. Hráč dostane informácie
najmä o tom, že „V prípade poruchy herného hardvéru/softvéru sú dotknuté stávky a výplaty hier neplatné a všetky dotknuté stávky
budú vrátené hráčovi“.

Informácie pre hráča
Každú hodinu nepretržitého hrania dostanú hráči správu, na ktorú musia reagovať: Nemôžu pokračovať v hre, pokiaľ neodpovedajú na
správu, v ktorej sú uvedené podrobnosti o čiastke stávky a doteraz vyhranej sume v priebehu hry.
Hráči majú tiež kedykoľvek prístup k histórii svojej hernej relácie a pravidlám hrania v rámci danej hry.

Simulácia hry
Demo verzia hry je k dispozícii na http://www.netent.com/games/
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HISTÓRIA VERZIÍ DOKUMENTU
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First version.
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