AMERICAN ROULETTE™

Tipul de joc:

Joc de societate

Câștigul jucătorului: 94.74%

Cea mai recentă ofertă NetEnt American Roulette™ asigură partenerilor un
avantaj competitiv la acest joc popular de ruletă online. Masa sa atractivă,
anunurile și designul interactiv oferă jucătorilor o experienă de nivel mondial
și face jocul mai ușor de jucat.
Având un panou dinamic și mizarea pe pista de curse, senzaia de a sta la masă
nu a fost niciodată la fel de reală într-un mediu online.

Versiunea pentru fișa jocului: 0.0
Data: 2018-05-04

American Roulette™ Versiunea pentru fișa jocului
Versiune 0.0, 2018-05-04

DESPRE AMERICAN ROULETTE
INFORMAII GENERALE
Tipul de joc
Valori jeton (€)
Miza Min / Max (€)
FUNCIILE JOCULUI

Joc de societate
Valori implicite:: 0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1 000
Implicit: 0.1 / 5 000
Numere Calde și Reci
Panou dinamic
Pista de concurs
Mize preferate
Joc automat

CÂȘTIG ACORDAT
Câștigul jucătorului
Câștigul maxim (€)
JOC RESPONSABIL

Limitele jucătorului

Altele

94.74%
Implicit: 46200.0
Jucătorul și operatorul cazinoului pot seta următoarele limite de joc:
Miza & pierderea per sesiune, zi, săptămână sau lună. Blocarea tuturor
jocurilor pentru o perioadă specificată de timp. Restricionarea duratei
sesiunii de joc în minute.
Jocul pe bani reali este restricionat de fondurile din contul jucătorului
(de ex. nu poate juca pe credit).
(Doar pentru jurisdicia italiană) Jucătorul poate avea iniial o sumă
maximă de 1.000 € în portofel. Deoarece fiecare joc este o sesiune de
utilizator, portofelul jucătorului poate depăși această limită în timpul
jocului.
Jocul pentru distracie
Niveluri variabile de miză
Modul G4

INFORMAII TEHNICE
ID-ul jocului
Rezoluia afișajului
Raportul de aspect
Tehnologie
Desfășurare

americanroulette3_not_mobile (portofel de bază)
americanroulette3_not_mobile_sw (portofel unic)
1280 x 720
16:9
HTML5
Consultai seciunea de Asistenă a modulului de cazinou pentru
lansarea jocurilor pentru modulul de cazinou.
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DESIGNUL JOCULUI
Te ma și graf i ca jocului

Masa de joc

American Roulette™ oferă opiunile standard de branding
disponibile și la alte jocuri de societate de la NetEnt. Jocul conine
tipuri standard de mize pe interior și exterior pentru ruletă. Pe
lângă acestea, jocul oferă și mize preferate. Jucătorii au
posibilitatea și de a beneficia de funciile complexe, cum ar fi pista
de curse pentru ruletă și panoul cu statistici.
Funciile, cum ar fi evidenierea mizei și mesajele de la trecerea pe
deasupra cu mouse-ul ajută jucătorii la plasarea mizelor pe masă.
Aceste funcii informează jucătorii ce mize au fost plasate, mizele
minime și maxime care pot fi plasate și, de asemenea, anună când
o miză a depășit limita mesei.
Panoul atractiv diferă în funcie de etapa de joc. Acesta afișează
lista cu rezultatele de la masă, prezentarea numărului câștigător
și alte statistici ale ruletei.
American Roulette™ este un joc dinamic de societate în care cele
mai bune lucruri de la jocul standard de Ruletă și funciile noi
interesante sunt aduse la un loc.

Runda de joc
Desfășurarea rundei de joc la American Roulette combină cele mai
bune aspecte de la experiena de cazinou online și cazinou fizic.
Jucătorii își plasează jetoanele pe masă ca la o masă normală și
pot muta sau modifica aceste mize foarte ușor cu un clic pe buton.
O rundă de joc de American Roulette urmează secvena de mai jos:
Numărul câștigător 25 roșu

1. Jucătorul este invitat să plaseze mizele sale.
2. Jucătorul alege și își plasează mizele.
3. După plasarea unei mize, jucătorii apasă butonul
ÎNVÂRTIRE pentru a începe o rundă de joc. Valoarea
tuturor mizelor plasate este retrasă din soldul
jucătorului, după care bila este lansată pe roata ruletei.
4. După ce bila aterizează într-o căsuă, numărul
câștigător este anunat și toate mizele câștigătoare
sunt achitate.

P lasare a mi ze lor
Jucătorii pot alege între mize pe interior, mize pe exterior, mize pe
pista de curse sau pot plasa combinaii dintre acestea trei. Mizele
pe interior și exterior sunt făcute prin plasarea jetoanelor direct pe
masa ruletei.
Plasarea mizelor

Când jucătorul plasează un jeton pe zona de mizare, numerele
incluse în miză sunt evideniate și o fereastră mică de informare
afișează restriciile privind miza minimă și maximă. După ce este
plastă miza, coninutul ferestrei se schimbă pentru a afișa valoare
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jetoanelor plasate în acel moment pe respectiva miză și plata în
caz de câștig.

P i sta de concurs

Pista de concurs

American Roulette™ conine o pistă de curse care este afișată în
stânga roii ruletei atunci când jucătorii fac clic pe butonul pistă de
curse din zona tastaturii. Numerele de pe pista de curse reprezintă
secvena de numere de pe roata de ruletă. Jucătorii pot folosi pista
de curse pentru a plasa mize directe și mize pe vecini.
Mizele pe pista de curse sunt plasate făcând clic pe un anumit
număr sau pe un model de miză specială din pista de curse și
numerele asociate cu mizele selectate sunt evideniate pe masă.

P anoul

Panoul

American Roulette™ conine și un panou cu statistici care este
afișat atunci când jucătorul face clic pe butonul statistici din zona
tastaturii. Panoul afișează rezultatele rundei de joc, statistica
roii, numerele Calde și Reci și diagramele bară. Jucătorii pot face
mize directe pe numerele calde și reci, pe Roșu/Negru, numerele
Pare/Impare și pe roata cu statistici sau pot face mize pe exterior
plasând jetoanele pe diferitele seciuni ale panoului.
Statistica roii : Această seciune a panoului afișează distribuirea
numerelor câștigătoare de la ultimele 500 de runde.

Statistica roii

Numere calde și reci: Această seciune afișează cele mai frecvent
extrase 4 numere de la ultimele 500 de învârtiri. Al doilea rând
afișează de câte ori au fost extrase numerele calde la ultimele 500
de învârtiri.
Diagramele bară: Această seciune a panoului prezintă mizele
Roșu/Negru și Par/Impar și afișează procentul de runde de joc care
s-a încheiat cu unul dintre rezultate, inclusiv 0.

Numere calde și reci
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Diagramele bară

Mi ze pre f e rate
Panul MIZE PREFERATE este afișat atunci când jucătorii fac clic pe
butonul mize preferate din zona tastaturii. Panoul MIZE
PREFERATE permite jucătorilor să salveze mizele în orice
configuraie și să le plaseze automat. Pentru a plasa o miză
preferată, jucătorul deschide panoul MIZE PREFERATE și
selectează o miză din lista salvată. La selectarea mizei, toate
jetoanele sunt plasate automat pe masă.

Panoul MIZE PREFERATE

S e tări comple xe de joc automat
Modul Joc automat complex oferă jucătorilor opiunea de a selecta
numărul de învârtiri ale jocului care să fie jucate, precum și anumite
situaii în care Jocul automat să se oprească. Jucătorii au la
dispoziie următoarele setări complexe:

Setări complexe de joc automat

La orice câștig: Oprește Jocul automat atunci când un jucător
câștigă la o rundă.
Dacă un singur câștig depășește: Oprește Jocul automat atunci
când suma câștigată de jucător depășește sau este egală cu
valoarea specificată.
Dacă soldul crește cu: Oprește Jocul automat dacă soldul crește
cu suma specificată de jucător.
Dacă soldul scade cu: Oprește Jocul automat dacă soldul scade
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cu suma specificată de jucător.

Re glare a automată a mi ze i
Această funcie reglează automat miza la cea mai mare valoare
posibilă dacă o miză depășește limita de mizare sau limita mesei.
Dacă miza conine mai multe poziii de mizare, aceasta va fi
redusă proporional la toate poziiile de mizare incluse. Dacă miza
redusă este prea mică pentru a acoperi toate poziiile dorite de
mizare, jetoanele vor fi plasate pe cât mai multe poziii posibile.
Dacă nu pot fi acoperite toate poziiile de mizare, jocul va alege
aleatoriu ce poziii să primească jetoanele. Reglarea automată a
mizei poate fi activată din meniul Setările jocului.
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CÂȘTIG ACORDAT
Re zumatul câști guri lor acordate
CÂȘTIGUL JUCĂTORULUI (RTP)
94.74%
CÂȘTIGUL MAXIM (€)
Default: 46200.0

Casi e ri e

Casierie
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INFORMATII SUPLIMENTARE
Randomi zare a
Generatorul de numere aleatorii (RNG)
Algoritmul folosit pentru generarea de numere aleatorii (RNG) se numește Fortuna, este un generator de numere
pseudoaleatorii (PRNG) sigur din punct de vedere criptografic ce a fost conceput de Bruce Schneier și Niels
Ferguson. Pentru mai multe informaii, consultai documentul Generarea de numere aleatorii.
Generatorul de numere aleatorii și implementarea sa a fost testată și aprobată/certificată în ceea privește gradul
de randomizare în conformitate cu standardele curente din domeniu de către o unitate de testare teră acreditată
și independentă.
Algoritmul pentru o Poziie aleatorie a rolei
O rolă este o matrice de simboluri în care fiecare simbol are un index („o poziie”).
1. Este obinut un număr aleatoriu între 0 (zero) și lungimea rolei.
2. Numărul aleatoriu este adăugat la joc ca „noua poziie a rolei de utilizat”.

Ge sti onare a f unci onări i i ncore cte
Dacă jucătorul încearcă să acceseze un joc folosind o sesiune nevalidată (de exemplu, datorită inactivităii sau
repornirii sistemului) este afișat un mesaj de eroare în joc. Jucătorul poate după aceea să se conecteze și să reia
desfășurarea jocului. Starea jocului este mereu salvată, astfel încât jucătorul poate relua desfășurarea jocului
exact de unde a lăsat-o.
În cazul unei erori HTTP, expirarea timpului în reea sau a unei erori de server, jucătorului îi va fi afișat un mesaj
„eroare tehnică” și jocul va rămâne într-o stare de „indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul când acesta
devine disponibil.

Dacă expiră timpul pentru o sesiune, jucătorului îi va fi afișat un mesaj „expirare timp pentru sesiune” și jocul va
rămâne într-o stare de „indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul.
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În cazul unui eveniment „rămas fără bani”, jucătorului îi va fi afișat un mesaj „rămas fără bani” și jocul va rămâne
într-o stare de „indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul.

(Doar pentru jurisdicia italiană) Mai multe informaii privind gestionarea funcionărilor incorecte sunt descrise și în
seciunea 3.2.1 a documentului Platforma de joc (Progetto Della Piattaforma Di Gioco). Acest document oferă
detalii privind modul în care un jucător este informat de plăile de returnare a soldului și procesul tehnic.
Informaiile referitoare la expirarea timpului pentru sesiune și funcionările incorecte sunt oferite jucătorului prin
regulile jocului. Mai exact, jucătorul este informat că „În cazul unei funcionări incorecte a hardware-ului/softwareului de jocuri de noroc, toate pariurile și plăile afectate sunt anulate și toate sumele pariate sunt restituite.”

Inf ormai i pe ntru jucător
Jucătorii primesc un mesaj la care trebuie să răspundă după fiecare oră de joc fără întreruperi: Aceștia nu pot
continua să joace dacă nu răspund la mesajul care le oferă informaii legate de suma mizată și câștigată până
atunci în timpul desfășurării jocului.
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Jucătorii mai primesc și acces în orice moment din cadrul jocului la istoricul sesiunii lor de joc și la regulile jocului.

S i mulare a jocului
O versiune demo a jocului este disponibilă la http://www.netent.com/games/
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ISTORICUL VERSIUNII DOCUMENTULUI
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