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Тип на играта 5 барабана, видео 
Брой печеливши линии 1- 20
Макс. Залог за линия 5/10/20/30/40/50/100/200
Макс. Печалба с 1 кредит залог за линия 10 000
Процент 90; 92; 94; 96%
Волатилност
Тип бонус Бонус игра, Скатер
Деноминации 0,01; 0,02; 0,05; 0,10
Опции за настрОйка
Local Progressive Jackpot, Global Magic Coin Jackpot, SAS Progressive, 
Bonusing and Cashless System, 3 Double Up Features, Auto Play

Тип на играта 5 барабана, видео 
Брой печеливши линии 1 - 21
Макс. Залог за линия 5/10/20/30/40/50/100/200
Макс. Печалба с 1 кредит залог за линия 10 000
Процент 90; 92; 94; 96%
Волатилност
Тип бонус Скатер, бонус игра
Деноминации 0,01; 0,02; 0,05; 0,10
Опции за настрОйка
Local Progressive Jackpot, Global Magic Coin Jackpot, SAS Progressive, 
Bonusing and Cashless System, 3 Double Up Features, Autoplay

Символът Magic Coin е Wild. Той се намира на 2-ри, 
3-ти и 4-ти барабан и замества всички символи с из-
ключение на символа Big Money Wheel. Замест-

ва Scatter само на една позиция на барабана.

 
3, 4 или 5 символа Scatter плащат залога съответ-
но х 2, х10 и х50.

Бонусната игра се активира при поява на 3 симво-
ла Big Money Wheel на произволна позици на 3-ти, 
4-ти и 5-ти барабан. В тази игра може да се избира 

нов сектор на колелото до три пъти. Общия залог  се умножа-
ва по коефициента от избрания сектор. 

Bank – ако бъде маркиран сектор Bank играчът получава 
възможност да влезе в трезора на казиното. На 5 реда са 
разположени сейфове с печалби. Избира се по един сейф от 
ред. Играта приключва при отваряне на Collect или достига-
не на най-горния ред. Общия залог се умножава по сумата от 
коефициентите на избраните сейфове..

Символът Chateau Rober е Wild. Той се появява 
на всички барабани и замества всичкки символи 
на същото място с изключение на символите 

Bonus и Scatter. Един или повече символа Chateau  Rober в 
печеливша комбинация удвояват печалбата, освен за печал-
би изцяло съставени от Chateau Rober символи.

При поява на три или повече символа Scatter на 
екрана, играчът има възможността да избере 
един от тях и да спечели  различни суми.

Когато символът Bonus се появи едновременно на 
1-ви , 3-ти и 5-ти барабан, стартира бонус игра. По вре-
ме на две сцени, в които играчът прибира реколта-

та на имението, има възможност да спечели различен брой 
безплатни игри и коефициенти. Печелившите комбинации в 
безплатните игри натрупват точки. Спечелената сума от без-
платните игри се определя от нивото, което ще бъде достиг-
нато и премията, съответстваща на това ниво. По време на 
безплатните игри, всеки символ Wild появил се на екрана, 
остава на позицията си до края на безплатните игри. Той 
участва като Wild във всяка печеливша комбинация, преми-
нала през неговата позиция до края на безплатните игри. 

Прибавя по една безплатна игра при всяко свое 
появяване на екрана. (Само по време на безплат-
ните игри). 
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Тип на играта 5 барабана, видео 
Брой печеливши линии 1 - 15
Макс. Залог за линия 5/10/20/30/40/50/100/200
Макс. Печалба с 1 кредит залог за линия 5 000
Процент 90; 92; 94; 96%
Волатилност
Тип бонус Скатер, Бонус игра
Деноминации 0,01; 0,02; 0,05; 0,10
Опции за настрОйка
Local Progressive Jackpot, Global Magic Coin Jackpot, SAS Progressive, Bo-
nusing and Cashless System, 3 Double Up Features, Autoplay

Тип на играта 5 барабана, видео 
Брой печеливши линии 1 - 21
Макс. Залог за линия 5/10/20/30/40/50/100/200
Макс. Печалба с 1 кредит залог за линия 10 000
Процент 90; 92; 94; 96%
Волатилност
Тип бонус 2 Бонус игри, Скатер
Деноминации 0,01; 0,02; 0,05; 0,10
Опции за настрОйка
Local Progressive Jackpot, Global Magic Coin Jackpot, SAS Progressive, 
Bonusing and Cashless System, 3 Double Up Features, Autoplay
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Символът Fruity Sweeties е Wild. Той  се намира 
на всички барабани и замества всички символи на 
своята собствена позиция с изключение на Hotel 

Exotic Bonus, Beach Party Bonus и Scatter. Умножава пе-
чалбите по 2, с изключение на печалби  съставени изцяло от 
символи Fruity Sweeties.

Символът Toucan е Scatter. Намира се на всички 
барабани. 3, 4 или 5 символа плащат общия залог 
умножен х2, х20 или х1000.
При поява на 5 символа Hotel Exotic Bonus на пе-
челивша линия стартира бонус игра. Трябва да 
бъдат отворени 4 завеси, зад които се крият плод-

чета, всяко със своята печалба. Получените печалби се суми-
рат и се умножават по залога за линия.

След появяване на 3, 4, или 5 символа Beach 
Party на печеливша линия се активира Бонус игра, 
в която се печели коефициент умножаващ залога 

за линия, както следва: 3 символа до 1000, 4 символа до 3000 
и 5 символа до 6000. 
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 Символът Los Bandidos е Wild. Той се появява на 
всички барабани и замества всички символи на 
същото място с изключение на символите Bonus и 

Sca tter. Един или повече Los Bandidos символи в печеливша 
ком бинация удвояват печалбата, освен за печалби съставе-
ни изцяло от Los Bandidos символи.

Когато символът Bonus се появи едновременно на 
3-ти, 4-ти и 5-ти барабан, стартира бонус игра. По вре-
ме на две класически уестърн сцени, в които игра-

чът залавя бандити и получава награда от шерифа, има въз-
можност да спечели различен брой безплатни игри и 
кое   фициенти.

  Когато три или повече Scatter символа се появят 
на екрана, играчът има възможността да избере 
един от тях и да прибере различни печалби или да 

отвори Super Scatter.

Super Scatter, стартира бонусна игра. Играчът 
има възможността да събира печалби от 15 Sca
tter символа, разположени върху целия екран. 

Той продължава да отваря саковете на екрана, докато не се 
появи символ Collect. 



Тип на играта 5 барабана, видео 
Брой печеливши линии 1-15
Макс. Залог за линия 5/10/20/30/40/50/100/200
Макс. Печалба с 1 кредит залог за линия 10 000
Процент 90; 92; 94; 96%
Волатилност
Тип бонус Безплатни игри с множител
Деноминации 0,01; 0,02; 0,05; 0,10
Опции за настрОйка
Local Progressive Jackpot, Global Magic Coin Jackpot, SAS Progressive, 
Bonusing and Cashless System, 3 Double Up Features, Autoplay
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Стандартна игра срещу дилъра за по-голяма карта. За да спечели играчът трябва 
да избере по-голяма от вече отворената карта.
Любима игра на Червено/Черно, без жокери, в която играчът може да избира, 
както картата, така и цвета за който да играе. Печалбата достига 50 пъти по об-
щия залог.
Уникална игра на Червено/Черно, която позволява на играча да избира цвета, 
за който да играе, както и карта от 15-те вече отворени на екрана. Печалбата дос-
тига 50 пъти по общия залог.

УДВОЯВАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА 
ПРИ КЛАСИЧЕСКИТЕ ВИДЕО 

СЛОТ ИГРИ

Символът Фар е Wild. Той се появява на всички 
барабани и замества всички символи на своята 
позиция с изключение на символа „Scatter”. Удво-

ява печалбите получени с негово участие, с изключение на 
печалби съставени изцяло от символи Фар. 

 
Символът Scatter се появява на всички барабани 
като:

• Пет символа определят общия залог по 500 + 15 
безплатни игри с множител по 3

•  Четири символа определят общия залог по 20 + 
15 безплатни игри с множител по 3

•  Три символа определят общия залог по 5 + 15 
безплатни игри с множител по 3

•   Два символа определят общия залог по 2.
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Тип на играта 5 барабана, видео 
Брой печеливши линии 1 - 21
Макс. Залог за линия 5/10/20/30/40/50/100/200
Макс. Печалба с 1 кредит залог за линия 10 000
Процент 90; 92; 94; 96%
Волатилност
Тип бонус Безплатни игри, Бонус игра
Деноминации 0,01; 0,02; 0,05; 0,10
Опции за настрОйка
Local Progressive Jackpot, Global Magic Coin Jackpot, SAS Progressive, 
Bonusing and Cashless System, 3 Double Up Features, Autoplay
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Тип на играта 5 барабана, видео 
Брой печеливши линии 20 фиксирани
Макс. Залог за линия 5/10/20/30/40/50/100/200
Макс. Печалба с 1 кредит залог за линия 10 000 х залога за Линия
Процент 90; 92; 94; 96%
Волатилност

Тип бонус Бонус игра
Деноминации 0,01; 0,02; 0,05; 0,10
Опции за настрОйка
Local Progressive Jackpot, Global Magic Coin Jackpot, SAS Progressive, 
Bonusing and Cashless System, 3 Double Up Features, Auto Play

II

Символът Bear е Wild. Той се появява на всички 
барабани и замества всички символи на своята 
позиция с изключение на Open Season Bonus и 

Scatter.

При появата на 3, 4 или 5 символа Scatter се акти-
вират 20 безплатни игри. Всички печалби по вре-
ме на безплатните игри се удвояват с изключение 

на печалби от 5 х Open Season Bonus, 5 x Scatter и 5 x Bear. 
При поява на 3, 4 или 5 символа Scatter по време на безплат-
ните игри, се печелят нови 40 безплатни игри.

Активира се при появата на 5 символа Open 
Season Bonus на печеливша линия. Играчът има 
3 опита да „отстреля” различни печалби – арсенал 

от ловджийски атрибути. При избора на 2 атрибута с еднакви 
стойнисти печалбата се удвоява.

Символът Chateau Rober е Wild. Той се появява 
на всички барабани и замества всички символи на 
същото място с изключение на символите Bonus и 

Scatter. По време на безплатни игри символът Wild се поя-
вява само на 2-ри и 4-ти барабан и участва като Wild във всяка 
печеливша комбинация, преминала през неговата позиция. 
Остава на позицията си до 30 завъртания на барабаните или 
до края на безплатните игри.

При поява на три или повече символа Scatter на 
екрана, играчът има възможността да избере 
един от тях и да спечели различни суми.

Когато символът Bonus се появи едновременно на 
1-ви, 3-ти и 5-ти барабан, стартира бонус игра с гаран-
тирани 30 безплатни игри и множител от 1 до 4. 

Прибавя по една безплатна игра при всяко свое 
появяване на екрана. (Само по време на безплат-
ните игри)..

При поява на този символ на екрана множителя се 
променя като нараства от 1 до 4 и след това отново 
започва от 1.

Появява се само по време на безплатни игри, на 
3-ти барабан, единствено ако множителя има стой-
ност х4.
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Тип на играта 5 барабана, видео 
Брой печеливши линии 5
Брой печалби за линия 5
Макс. Залог за линия 100
Процент 90; 92; 94; 96%

Волатилност
Тип печалби Скатери за линия
Тип бонус Бонус Игра
Деноминации 0,01; 0,02; 0,05; 0,10
Опции за настрОйка

Local Progressive Jackpot, Global Magic Coin Jackpot, SAS Progressive, 
Bonusing and Cashless System, 3 Double Up Features, Auto Play

Тип на играта 5 барабана, видео 
Брой печеливши линии 5
Брой печалби за линия 5
Макс. Залог за линия 100
Процент 90; 92; 94; 96%

Волатилност
Тип печалби Скатери за линия
Тип бонус Бонус Игра
Деноминации 0,01; 0,02; 0,05; 0,10
Опции за настрОйка
Local Progressive Jackpot, Global Magic Coin Jackpot, SAS Progressive, 
Bonusing and Cashless System, 3 Double Up Features, Auto Play 7

Символът Камбана е Wild. Той замества всички 
символи, с изключение на диаманта, на своята 
собствена позиция. 

При поява на 3, 4 или 5 диаманта на печеливша 
линия, получената печалба се записва в Bank. С 
парите от Bank участникът може да играе в Бонус-

на игра на втори екран, в която може да получи големи пе-
чалби.

Възможно е участникът да сключи сделка, като 
заплати за директен трансфер на парите от Кре
дита в Bank и така бързо да влезе в бонусната 

игра.

 Бонусна игра „TURBO PLAY”

В тази игра участникът залага на комбинации, които се за-
плащат точно по вероятността им за падане т.е.: играта е на 
100 процента. Всички печеливши комбинации съдържащи 
камбана се умножават по коефициента посочващ камбаната, 
а също така и по коефициента посочващ символа, от които 
са получени.

Символът Камбана е Wild. Той замества всички 
символи, с изключение на диаманта на своята 
собствена позиция и умножава печалбата х 2, ко-

гато замества. 
Ако върху печеливш символ се появи символът х 2, то печал-
бата от този символ се умножава х 2. 

При поява на 5 диаманта на печеливша линия, на 
втория екран се маркира позиция от стълбичката, 
която води към Бонусната игра “Diamonds 

Run ner”. Пет такива позиции осигуряват участие в Бонусна
та игра. 

Възможно е участникът да сключи сделка, да за-
плати за останалите позиции и така бързо да влезе 
в бонусната игра.

Бонусна игра „DIAMONDS RUNNER”
В тази игра участникът спира колелото, на което са изписани 
коефициентите по които ще се умножи залогът му. Като вто-
ро ниво той спира малко барабанче с още едни коефициенти 
по които ще се умножи залогът му. Така общата печалба дос-
тига до 2000 пъти по залога за линия.
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Тип на играта 5 барабана, видео 
Брой печеливши линии 5
Брой печалби за линия 8
Макс. Залог за линия 160
Процент 90; 92; 94; 96%

Волатилност
Тип печалби Скатери за линия
Тип бонус Безплатни игри,
Деноминации 0,01; 0,02; 0,05; 0,10
Опции за настрОйка

Local Progressive Jackpot, Global Magic Coin Jackpot, SAS Progressive, 
Bonusing and Cashless System, 3 Double Up Features, Auto Play

Тип на играта 5 барабана, видео 
Брой печеливши линии 3
Брой печалби за линия 8
Макс. Залог за линия 160
Процент 90; 92; 94; 96% 
Волатилност
Тип печалби Скатери за линия
Тип бонус Безплатни игри
Деноминации 0,01; 0,02; 0,05; 0,10
Опции за настрОйка

Local Progressive Jackpot, Global Magic Coin Jackpot, SAS Progressive, 
Bonusing and Cashless System, 3 Double Up Features, Auto Play
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Символът Камбана е Wild. Той замества всички 
символи, с изключение на диаманта на своята 
собствена позиция.

 
3, 6 или 9 диаманта съответно на една, две или три 
линии стартират Бонус игра.

Бонус игра
При поява на три диаманта на една линия, играта преминава 
в друго ниво, с други барабани и с 10 безплатни игри върху 
една линия. При поява на три диаманта на две линии играта 
преминава в друго ниво, с други барабани и с 10 безплатни 
игри върху две линии. При поява на три диаманта на три ли-
нии играта преминава в друго ниво, с други барабани и с 10 
безплатни игри върху три линии.

Символът Камбана е Wild. Той замества всички 
символи с изключение на диаманта, на своята 
собствена позиция. 

 
 
5, 6, 7, 8, или 9 диаманта на екрана стартират Бо
нусна игра. 

Бонус игрa
При поява на 5 диаманта на екрана, играта преминава в дру-
го ниво, с други барабани и с 10 безплатни игри. При поява на 
6 диаманта на екрана, играта преминава в друго ниво, с дру-
ги барабани и с 15 безплатни игри. При поява на 7 диаманта 
на екрана, играта преминава в друго ниво, с други барабани 
и с 20 безплатни игри. При поява на 8 диаманта на екрана, 
играта преминава в друго ниво, с други барабани и с 25 без-
платни игри. При поява на 9 диаманта на екрана, играта пре-
минава в друго ниво, с други барабани и с 30 безплатни игри. 
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Тип на играта 5 барабана, видео 
Брой печеливши линии 5 фиксирани
Брой печалби за линия 5
Макс. Залог за линия 100
Процент 90; 92; 94; 96%

Волатилност
Тип печалби Скатери за линия
Тип бонус Безплатни каскадни игри
Деноминации 0,01; 0,02; 0,05; 0,10
Опции за настрОйка

Local Progressive Jackpot, Global Magic Coin Jackpot, SAS Progressive, 
Bonusing and Cashless System, 3 Double Up Features, Auto Play

Символът Камбана е Wild. Той замества всички 
сим воли, с изключение на диаманта на своята 
собствена позиция. Символът Камбана остава на 

барабана при каскада на печеливша фигура с негово участие 
и участва за всички печеливши фигури, за които има следва-
щи каскади. При поява на печеливша комбинация следва 
бонус игра. 

Прибавя по 1 безплатна игра при всяко свое поя-
вяване на екрана в Cascade колоната на втория 
ек ран. Остава на позицията си по време на каскад-

ни игри, до края им или до появата на символ Диамант с 
бомба. 

При поява на символ Диамант с бомба, всички 
диаманти се взривяват и освобождават място за 
други символи.

При появата на символа за сделка на играча се 
пред лага възможност срещу заплащане на сума 
от кредита да стартира бонус игра с 10 първоначал-

ни каскадни завъртания. Сделката може да бъде отказана. 

 

Бонус игра

Каскадна игра, която се активира при първа-
та печеливша комбинация на основния ек-
ран. Броят на каскадите се определя от броя 
на диамантите в Cascade колоната на втория 
екран. Каскадните игри са безплатни.

Джакпот се изплаща при 5 камбани , получе-
ни САМО в ОСНОВНАТА ИГРА.

Играта е 12 позиционна рулетка. Има 
четири възможности за залог. Ако иг-
рачът е избрал сектори Червено или 
Черно и колелото спре на избрания от 
него цвят печалбата се умножава по 2, 
ако играчът е предпочел сектора с числа 
3, 4, 7 и 12 и колелото спре на едно от тях 
печалбата се умножава по 3 и ако игра-
чът е избрал сектора с числа 2, 5 и 10 и 
колелото спре на едно от тях печалбата 
се умножава по 4. 
Играчът има възможност да се откаже 
от играта за умножение на печалбата по 
всяко време преди завъртане на коле-
лото на рулетката, използвайки бутона 
Collect или да заложи само част от нея 
използвайки бутон ½ Collect. 

ИГРА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ  
НА ПЕЧАЛБАТА ПРИ ИГРИТЕ  

CRAZY DIAMONDS
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НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ БЕЗПЛАТНИ ИГРИ!
БОНУС ИГРА БЕЗ ЛИМИТ НА ПЕЧАЛБАТА.

Тип на играта 5 барабана, видео 
Брой печеливши линии 5 фиксирани
Брой печалби за линия 5
Макс. Залог за линия 100
Процент 90; 92; 94; 96%

Волатилност
Тип печалби Скатери за линия
Тип бонус Безплатни игри, Множител 
Деноминации 0,01; 0,02; 0,05; 0,10
Опции за настрОйка

Local Progressive Jackpot, Global Magic Coin Jackpot, SAS Progressive, 
Bonusing and Cashless System, 3 Double Up Features, Auto Play

Тип на играта 5 барабана, видео 
Брой печеливши линии 5 фиксирани
Брой печалби за линия 5
Макс. Залог за линия 100
Процент 90; 92; 94; 96%
Волатилност
Тип печалби Скатери за линия

Тип бонус Бонус игра,  
Безплатни каскадни игри,

Деноминации 0,01; 0,02; 0,05; 0,10
Опции за настрОйка

Local Progressive Jackpot, Global Magic Coin Jackpot, SAS Progressive, 
Bonusing and Cashless System, 3 Double Up Features, Auto Play
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Символът Камбана е Wild. Той замества всички 
символи, с изключение на диаманта на своята соб-
ствена позиция. Символът Камбана остава на ба-

ра бана при каскада на печеливша фигура с негово участие – 
Win It Again – и участва за всички печеливши фигури, за 
които има следващи каскади. При поява на печеливша ком-
бинация следват до 5 каскадни безплатни игри.

При поява на три диаманта на 3-ти, 4-ти, 5-ти барабан, 
стартира бонус игра Magic Light. Магическата 
светлина осветява коефициента, по който се умно-

жава общия залог след завършване на играта. Максимална-
та печалба в Бонус играта е 400 пъти по общия залог.

Диамант, спечелен в бонусната игра, може да се 
заплати на играча при поява на символ за сделка 
на 3-ти барабан.

Символът Камбана е Wild. Намира се на всички 
барабани и замества всички символи с изключе-
ние на Eclipsor и Diamond на своята собствена 

позиция.
Завърта символите, които се намират под, над 
него и от двете му страни по посока на часовнико-
вата стрелка до връщането им в изходна позиция. 

Всяко завъртане позволява формирането на нови печелив-
ши комбинации. Намира се на 2-ри и 4-ти барабан. На втори 
барабан в комбинация с две камбани под и над него увелича-
ва броя на печалбите за линия, на 4-ти барабан в комбинация 
с два Диаманта под и над него увеличава броя на бонус иг-
рите . 

 
5 символа Диамант на печеливша линия, старти-
рат Бонус игра. 

Бонус игрите са две – в първата се печелят безплатни иг-
ри – до 200. Във втората се печелят умножаващи залога 
коефициенти до 2000. Бонус игрите се редуват. Ако е играл 
за спечелване на безплатни игри, при следващо попадане в 
бонус играчът ще играе за коефициент умножаващ залога за 
линия. 
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УНИКАЛНА ИГРА, ПРИ КОЯТО ИГРАЧЪТ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ  
ДА СПЕЧЕЛИ 16 БОНУС ИГРИ НА ЕДИН ЕКРАН



КЛАСИЧЕСКИ ВИДЕО ПОКЕР С 52 КАРТИ И ДВЕ РАЗДАВАНИЯ

След първо раздаване е възможно запазване на карти, кои-
то да развият запазените в по-добра комбинация.

Играта може да се играе с една колода, с три, с пет и с де-
сет колоди или т.нар. мултихенд. Запазените карти на първо 
раздаване в мултихенд важат за всички колоди във второ 
раздаване. Двойките са и жокери и заместват като най-под-
ходяща карта в печеливши комбинации.

ИНОВАТИВНА ВИДЕО ИГРА С 52 КАРТИ И ДВА ЖОКЕРА
След първо раздаване е възможно запазване на карти, кои-
то да развият запазените в по-добра комбинация.
Играта може да се играе с една колода, с три, с пет и с десет 
колоди или т.нар. мултихенд. Запазените карти на първо 
раздаване в мултихенд важат за всички колоди във второ 
раздаване. В играта участва и умножаващ коефициент, по 
който се умножава печалбата, ако тя съдържа жокер. Той 
може да бъде 2, 3 или 4.

ИНОВАТИВНА ВИДЕО ПОКЕР ИГРА НА БАЗАТА НА  
КЛАСИЧЕСКИ ВИДЕО ПОКЕР С 52 КАРТИ И ТРИ РАЗДАВАНИЯ
След първо раздаване е възможно запазване на карти, кои-
то да развият запазените в по-добра комбинация.
Играта може да се играе с една колода, с три колоди, с пет ко-
лоди и с десет колоди или т.нар. мултихенд. Запазените кар-
ти на първо раздаване в мултихенд важат за всички колоди 
във второ раздаване. Двойките са и жокери и заместват като 
най-подходяща карта в печеливши комбинации. От второ 
раздаване играчът може да влезе в трето раздаване – уни-
кална възможност, предоставена за първи път.

ИНОВАТИВНА ВИДЕО ИГРА С 52 КАРТИ И ДВА ЖОКЕРА
След първо раздаване е възможно запазване на карти, кои-
то да развият запазените в по-добра комбинация.
Играта може да се играе с една колода, с три колоди, с пет ко-
лоди и с десет колоди или т.нар. мултихенд. Запазените карти 
на първо раздаване в мултихенд важат за всички колоди във 
второ раздаване. В играта участва и умножаващ коефициент, 
по които се умножава печалбата, ако тя съдържа жокер. Той 
може да бъде 2, 3 или 4. От второ раздаване играчът може да 
влезе в трето раздаване – уникална възможност, предоста-
вена за първи път.

КЛАСИЧЕСКА ПОКЕР ИГРА С 52 КАРТИ И ДВЕ РАЗДАВАНИЯ
След първо раздаване е възможно запазване на карти, кои-
то да развият запазените в по-добра комбинация.
Играта може да се играе с една колода, с три колоди, с пет ко-
лоди и с десет колоди или т.нар. мултихенд. Запазените карти 
на първо раздаване в мултихенд важат за всички колоди във 
второ раздаване.

ИНОВАТИВНА ВИДЕО ПОКЕР ИГРА НА БАЗАТА НА  
КЛАСИЧЕСКА ПОКЕР ИГРА С 52 КАРТИ И ТРИ РАЗДАВАНИЯ
След първо раздаване е възможно запазване на карти, кои-
то да развият запазените в по-добра комбинация.
Играта може да се играе с една колода, с три колоди, с пет ко-
лоди и с десет колоди или т.нар. мултихенд. Запазените карти 
на първо раздаване в мултихенд важат за всички колоди във 
второ раздаване. От второ раздаване играчът може да влезе 
в трето раздаване – уникална възможност, предоставена за 
първи път.

ПОКЕР

ИГРИ



РУЛЕТКАТА  
С КЛАСИЧЕСКИ 

ДИЗАЙН
Електронната рулетка Magic Coin е изградена 
на базата на съчетаването на съвременните 
технологии и добре познатото и утвърдено 
европейско рулетно колело с една нула. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дизайн
Рулетката е изпълнена с приятни, заоблени 
форми и модерен дизайн. Избраните цвето-
ве са в топлата гама. Те създават чувство за 
тежест и аристократичност, а чрез ясно види-
мите шарки на дървото се постига ефект на 
естественост и топлина. Полиестерният лак, с 
който е покрита рулетката, придава дълбочина 
и я предпазва от надрасквания.
Ергономичност
Изделието е изключително ергономично, поз-
волява много удобно наблюдение на играта, 
леко въвеждане на залозите и създава необ-
ходимия комфорт за играча.
Прецизност
Рулетките се тестват в производствени усло-
вия с 50 000 цикъла, за да се получи представа 
за параметрите на вся ка рулетка поотделно. 
Използвани са компоненти на водещи произ-
водители, а специализираните контролери и 
софтуера са изцяло разработени от фирмата.
Терминали за залагане
Залагането се извършва на терминали, снаб-
дени с клавиатура за залагане аналогична на 
масата за залагания, монитор, на който игра-
чът може да види залога си, бутони за залагане 
на сектори – така наречените Call Bet, както и 
бутони за смяна на деноминация и извикване 
на помощно меню. 
Езици
Помощно меню на Български и Английски 
език. 
Администриране
Различните нива на достъп, изградени на ба-
зата на пароли, позволяват да се раздели съ-
държанието на информацията към съответни-
те потребители – за собственика, управителя и 

крупиетата.
Progressive Джакпот
Иновативният елемент в игралния автомат се 
състои във възможността играчът да залага 
на 3 колела едновременно, като едното колело 
е механично, а другите две виртуални. Залогът 
може да бъде избран за едно колело или за 
три колела посредством съответните симво-
ли в помощното меню. В случай, че играчът 
предпочете игра на три колела, той получава 
допълнителна премия джакпот. 
Пемията може да бъде спечелена, ако и трите 
колела спрат на едно и също число, за което 
залогът е максимален и което е маркирано 
предварително от играча. 
Стойността на джакпота се изобразява на 
джакпот-таблото и на основния екран. При 
спечелване се добавя към кредита на играча.
Играта предоставя като допълнителни премии 
три мистерии – малка, средна и голяма, като 
техните стойности се определят от мениджъра 
за конкретното казино. Те се изобразяват както 
на джакпот-таблото, така и на основния екран 
на рулетката. При спечелване се добавят ди-
ректно в кредита на играча.

МЕНИДЖМЪНТ
Статистики
Статистиките позволяват да се получи визуал-
на представа за разпределението на отделните 
числа, както и на секторите за залагане. Може 
да бъде направена извадка за 24 часа, седми-
ца, месец и за целия период. 
Счетоводство
Счетоводството е оформено във вид, в който 
освен въведен кредит и изплатени суми, може 
да бъде наблюдаван и процентът на играта за 
всяко място и на игралния автомат като цяло.
Настройки
Игралният автомат позволява различни на-
стройки на цикъла на играта. Може да бъде 
настроена продължителността на играта, мо-
ментът на изстрелване на топчето, скоростта 
на въртене на рулетното колело, както и дено-
минациите и лимитите на игралните места.
Фирмата предлага електронни рулетки с чети-
ри, пет, шест и осем терминала за залагане.
*По желание на клиента е възможно произ-
водството на рулетка с десет термиала или 
допълнителни странични терминали. 13



Обединеният Джакпот Меджик е иновативна система за натруп
ване и изплащане на Джакпоти и Мистерии на игралните авто
мати на фирма Мagic Coin Ltd. Тя може да обедини в обща мрежа 
на практика неограничен брой игрални автомати, намиращи се 
в различни игрални зали в различни части на страната и евенту
ално извън нея. Поддържа 16 джакпота с 4 деноминации всеки и 
4 мистерии също с 4 деноминации всяка, като мистериите могат 
да бъдат групирани както по деноминация така и по вид игрални 
автомати.
Интерес представлява Local Mystery, която може да бъде различ
на за всяка игрална зала или казино.
Независимо от отпадане на връзката на игрална зала към цен

тралния сървър, тази мистерия се натрупва и може да бъде спе
челена. Мистериите Mini, Middle, Super могат да имат начални 
и крайни стойности, които се визуализират на екрана непосред
ствено под стойността им. Джакпот дисплеят има и някои нови 
функции, различаващи го от досега използваните. На него могат 
да бъдат показани последователността на събитията по вид, час, 
зала и стойност на спечелените мистерии и джакпот, общо изпла
тените до момента премии от системата, а също и тяхната дина
мична промяна.
Уникален е и екрана, на който се наблюдават участващите в игра
та за Джакпот игрални автомати в реално време. Звукови ефек
ти и приветствена музика съпътстват всяко събитие.

ОБЕДИНЕН ДЖАКПОТ МЕДЖИК

PROGRESSIVE JACKPOT
Progressive Jackpot (ROULETTE) е уникална система за нат
рупване и изплащане на джакпоти и мистерии на електрон
ните рулетки на фирма Magic Coin Ltd. и такива, поддържащи 
SAS 6.02. Тя може да обедини в обща мрежа на практика нео
граничен брой електронни рулетки, намиращи се в различни 
игрални зали в различни части на страната и евентуално из
вън нея. Поддържа 1 Джакпот с 4 деноминации и 3 Мистерии.

Мистериите MINI, MIDDLE, SUPER имат начални и крайни 
стойности за спечелване, които могат да се визуализират на 
екрана непосредствено под стойността им. Джакпот таблото 
има и някои нови функции, различаващи го от досега използ
ваните. На него се показва последователността на събитията 
за вид, час, игрална зала и стойност на спечелените мистерии 
и джакпоти, както и общо изплатените до момента премии от 
системата. Уникален е и екрана, на който се наблюдава движе
нието на залозите на електронните рулетки в реално време. 

Звукови ефекти и приветствена музика съпътстват всяко съ
битие.

MAGIC MYSTERY
Джакпот Magic Mystery е система за натрупване и изплащане 
на джакпоти и мистерии на игрални автомати, поддържащи 
SAS 6.02 протокол. Тя може да обедини в обща мрежа на прак
тика неограничен брой игрални автомати, намиращи се в раз
лични игрални зали в различни части на страната и евентуално 
извън нея. Поддържа 4 джакпота и 3 мистерии.

Мистериите Mini, Super, Mega имат начални и крайни стойно
сти за спечелване, които могат да се визуализират на екрана 
непосредствено под стойността им. 

Звукови ефекти и приветствена музика съпътстват всяко съби
тие. 



PLAYER  
COMMUNICATION SYSTEM 

Системата Player Communication е разработена от екипа на 
фирма Magic Coin Ltd., с цел анализ на данни, като:

•  Идентичност на играча
•  Честота на посещенията в залата или веригата игрални 

зали
•  Средна стойност на въвежданият кредит
•  Среден брой изиграни игри
•  Предпочитан вид игра (високо волатилни/средновола

тилни или нисковолатилни)
•  Личен баланс на играча в залата или веригата игрални 

зали
 
Данните, обработвани в системата служат като база за опре
деляне вида и размера на премиите, които играчът ще по
лучи в залата или веригата игрални зали, участващи в сис
темата.
 
Посочените данни се ползват също така и от системата 
Casino Management. 

ACCOUNTING SYSTEM 
Accounting System е уникална система, разработена от 
екипа на Magic Coin Ltd. Тя приема данни, получени от иг
ралните автомати по съответен протокол, в това число SAS 
6.02. Данните се записват в таблици, както следва:

• Въведен кредит
• Изплатен кредит
• Изиграни игри
• Тотален баланс
• Изплатени джакпоти
• Изплатени мистерии
• Процентни съотношения

Така обработени, стойностите се подреждат в нови таблици, 
които от своя страна дават възможност да се направи точна 
отчетност от даден игрален автомат до игрални зали или ве
рига от тях. Данните могат да се извеждат както за текущият, 
така и за предишни периоди, а именно: 

• Дневен отчет
• Седмичен отчет
• Месечен отчет
• Годишен отчет

BONUSING SYSTEM
Bonusing System е разработена от екипа на Magic Coin Ltd., 
на база на ползването на индивидуални клиентски карти. 
Системата позволява, всеки игрален автомат да направи от
числения под формата на бонус точки. Цената на една бонус 
точка е различна и се определя от мениджъра на залата.

Клиентската карта съдържа единствено идентификацион
ния номер на играча.

Бонус точките могат да бъдат превърнати в предметни или 
парични награди.

Информацията се пази в сървъра и достъпа до нея се осъ
ществява със специална парола.

Системата поддържа комуникация по SAS 6.02 протокол и 
разполага с допълнителни функции за игралните автома
ти от типа Magic Coin. Играчът може да прекрати по всяко 
време процеса на играта и да напусне залата след направе
на транзакция върху издадената на негово име карта, като 
системата автоматично въвежда и запазва натрупаните от 
него бонус точки. Изплащането им се извършва единствено 
и само по желание на играча.

CASHLESS SYSTEM
В основата на Cashless System, специално разработена от 
екипа на Magic Coin Ltd., е заложено използването на ин
дивидуални клиентски карти. Тази система предоставя въз
можност на посетителите на казината и игралните зали да 
въвеждат и изплащат кредит в игралните автомати без на
месата на крупие. Системата гарантира пълна дискретност 
на транзакциите, като данните за това се пазят единствено 
и само в системата. Картата е лична и може да се използва 
само от лицето, на което е издадена. Въвеждането и изпла
щането на кредит в самата карта става посредством терми
нал, разположен на касата (бара), осигуряващ секретност на 
достъпа чрез въвеждане на ПИН код. Преминаване на друг 
игрален автомат, снабден с карточетец на системата също 
е възможно без намесата на крупие. Картата е защитена 
от евентуални опити за външни манипулации, като ав то 
матично се блокира.

Данните за състоянието на кредита се пазят от сървър и 
могат да бъдат възстановени по всяко време.
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wINg LINE 
КЛаСИЧеСКИ ВъНшеН ВИД
еДИН ИЛИ ДВа  19’ TFT МОНИТОра
ВГраДеН ТъЧ СКрИИН 
БаНКНОТОПрИеМНИК
ДаЛаС Кей СИСТеМа
еЛеКТрОННа СИСТеМа За ОТЧИТаНе И СТаТИСТИКа
раЗЛИЧНИ НИВа На ДОСТъП
SAS 6.02
ДИаГНОСТИКа На ГрешКИТе

СТИЛеН ВъНшеН ВИД
ерГОНОМИЧеН ДИЗайН
ДВа 19’ TFT МОНИТОра
ВГраДеН ТъЧ СКрИИН За ПО-ГОЛяМа ИНТераКТИВНОСТ  
На ИГраЧа
СТереО ЗВУК
БаНКНОТОПрИеМНИК
ДаЛаС Кей СИСТеМа
еЛеКТрОННа СИСТеМа За ОТЧИТаНе И СТаТИСТИКа
раЗЛИЧНИ НИВа На ДОСТъП
SAS 6.02
ДИаГНОСТИКа На ГрешКИТе
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Magic Coin Tournament е съвременна система 
за провеждане на турнири базирана на Magic 
Coin Jackpot Server с модификацията Т1, про
изведена за първи път в България от фирмата 
“Magic Coin” Ltd. 
 
Системата е изградена на базата на игрални ав
томати “Multi Magic 2” и сървър за стартиране, 
провеждане и показване на резултатите от слот 
турнирите. За да се разграничи от обикновенна
та игра, в турнирната игра на монитора се изпис
ва надпис Tournament. Същия надпис има и на 
екрана на джакпот таблото, където се показва и 
временната класация.
Слот турнирите се провеждат :
• за време 
• за кредит 
• за време и кредит 
 
Началото на играта е общо за всички игрални ав
томати. 
Печели този участник, който натрупа наймного 
точки по време на слот турнира. 

Системата е одобрена от БИМ.

MAGIC COIN TOURNAMENT


