
ПРАВИЛА РАБОТЫ ИГОРНОГО ЗАВЕДЕНИЯ,

ПРИЕМА СТАВОК И ПРОВОДИМЫХ
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(НЕМЕСЕ) «CASHVILLE» ОЙЫН АВТОМАТТАРЫ

ЗАЛЫНЫҢ БӘС ТІГУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
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Кіріспе                            Введение  

Правила работы игорного заведения,
приема ставок и проводимых

азартных игр и (или) пари зала
игровых автоматов «CASHVILLE»

Осы ойын мекемесі жұмысының, мөл-
шерлемелер қабылдаудың және өткізіле-
тін құмар ойындардың және (немесе) 
«CashVille» ойын автоматтары залының 
бәс тігу ережелері Қазақстан Республика-
сының 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 219-
ІІІ «Ойын бизнесі туралы» Заңының, 
Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 
28 тамыздағы № 191- IV «Қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) және терроризмді қаржы-
ландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңы-
ның негі-зінде, сонымен қатар Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңна-
масына сәйкес шығарылған.

Құмар ойынын ақша табу тәсілі ретінде 
емес, сауық ретінде қабылдаңыз. Құмар 
ойындарына қатысу  қаржылық қиынды-
лықтарды еңсеру тәсілі ретінде бола 
алмайды.
Құмар ойындарында ұтысқа ие болу – ол 
кездейсоқтық, егер Сіз ұтысқа ие болса-
ңыз – оны бонус деп есептеңіз.
Ұтысқа «сыйлықақы» ретінде қараңыз, ал 
ұтылысқа – ойын-сауық мекемесіне 

Настоящие Правила работы игорного 
заведения, приема ставок и проводимых 
азартных игр и (или) пари игорного 
заведения «CashVille» разработаны на 
основании Закона Республики Казахстан 
от 12 января 2007 года  219-III «Об №
игорном бизнесе», Закон Республики 
Казахстан от 28 августа 2009 года  191-№
IV «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию тер-
роризма», а также в соответствии с 
действующим законодательством Рес-
публики Казахстан.

Воспринимайте азартную игру как раз-
влечение, но не способ зарабатывания 
денег. Участие в азартных играх не может 
служить способом преодоления финан-
совых сложностей.
Выигрыш в азартных играх – это случай-
ность, если Вы выиграли – это бонус.
Относитесь к выигрышу как к «премии», а 
к проигрышу – как к «стоимости» развле-
чения, ровно такого же как поход в раз-
влекательные заведения.

Ойын мекемесі жұмысының,
мөлшерлемелер қабылдаудың және 

өткізілетін құмар ойындардың
және (немесе) «CASHVILLE» ойын

автоматтары залының бәс тігу ережелері
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барғанмен тең сауықтың «құны» ретінде 
қараңыз.
Өзіңіз үшін өзіңізге кері әсер келтірм-
ейтіндей ойынға жұмсай алатындай ақша 
қаражатының ең жоғарғы сомасының 
мөлшерін белгілеңіз, және осы ережені 
әрдайым ұстаныңыз. 
Мына ережені қолданыңыз -ешқашан 
кредитке ойнамаңыз және құмар ойынға 
қаражатты қарызға алмаңыз.
Құмар ойынына уақыт шектеуін қойы-
ңыз және ұтуыңызға немесе ұтылуыңыз-
ға қарамастан, оны ұстаныңыз.
Ойын Сіздің өміріңізде ең негізгі орын-
ды алмауы және отбасын, спортты, 
достарды алмастырмауы тиіс, өмір 
балансын сақтауды үйреніңіз. 
Құмар ойындарына қатысуды ақылақтық 
немесе тән аурумен күрес құралы ретінде 
қабылдамаңыз. Бұл артынан қосымша 
психологиялық және материалды про-
блемалар тудыруы мүмкін.
Әрқашан ойын адал және ашық ереже-
лерге сәйкес жүретін заңды ойындар 
ойнаңыз.

1.1. Осы ойын мекемесі жұмысының, 
мөлшерлемелер қабылдаудың және өткі-
зілетін құмар ойындардың және (немесе) 
«CashVille» ойын мекемесінің бәс тігу 
ережелері (бұдан әрі – ойын мекемесі) 
ойын мекемесінің жұмыс тәртібін, мөл-
шерлемелерді қабылдауды және өткізі-
летін құмар ойындарды және (немесе) 
ойын мекемесінің бәс тігуін, кіріп-
шығуды, ойын мекемесі аумағында келу-
шілердің жүріс-тұрыс ережелерін (бұдан 
әрі – Ережелер) орнатады және Қазақстан 
Республикасының ойын қызметін реттеу 
туралы, Қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 

1. Жалпы ережелер
1. Общие положения

Установите для себя размер максималь-
ной суммы денежных средств, который 
Вы можете пожертвовать в игре, без 
негативных для себя последствий, и 
всегда придерживайтесь этого правила.
Следуйте правилу – никогда не играйте в 
кредит и не занимайте средства на азар-
тную игру.
Установите лимит времени на азартную 
игру и придерживайтесь его, несмотря на 
то выиграете вы или нет.
Игры не должна занимать основное 
место в Вашей жизни и замещать семью, 
спорт, работу, друзей, научитесь соблю-
дать жизненный баланс.
Не воспринимайте участие в азартных 
играх как средство борьбы с моральной 
или физической болью. Иначе это может 
повлечь за собой дополнительные психо-
логические и материальные проблемы.
Всегда играйте в законные игры, где игра 
происходит в соответствии с честными и 
прозрачными правилами.

1.1. Настоящие Правила работы игор-
ного заведения, приема ставок и проводи-
мых азартных игр и (или) пари игорного 
заведения «CashVille» (далее – игорное 
заведение) устанавливают порядок рабо-
ты игорного заведения, приема ставок и 
проводимых азартных игр и (или) пари 
игорного заведения, посещения, правил 
поведения посетителей на территории 
игорного заведения (далее – Правила)  и 
направлены на соблюдение требований 
законодательства Республики Казахстан 
о регулировании игорной деятельности, 
о противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным 
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путем, и финансированию терроризма, а 
также на обеспечение общественного 
порядка на территории игорного заведе-
ния, защиту от противоправных посяга-
тельств на интересы, жизнь, здоровье, 
честь, достоинство, репутацию и соб-
ственность посетителей и сотрудников 
игорного заведения, а также интересов и 
имущества игорного заведения. 

1.2. Игорное заведение «CashVille» — 
игорное заведение, осуществляющее дея-
тельность казино. Расположено на терри-
тории для размещения казино и залов 
игровых автоматов в Бурабайском районе 
Акмолинской области по адресу: Респуб-
лика Казахстан, Акмолинсая область, 
Бурабайский район, город Щучинск, 
Южно-восточная часть побережья оз. 
Щучье, отель «Rixos Borovoe», в котором 
осуществляется деятельность по органи-
зации и проведению азартных игр с 
использованием игровых столов, игро-
вых автоматов и/или иного игрового 
оборудования, а также оказываются иные 
сопутствующие услуги.

1.3. Гостями игорного заведения явля-
ются находящиеся в игорном заведении 
участники азартных игр, а также иные 
лица, доступ которых в игорное заведе-
ние не запрещен в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан и 
настоящими Правилами.

1.4. - Гостями (игроками) игорного заве
дения не могут являться лица, не достиг-
шие двадцати одного летнего возраста.

1.5. Настоящие правила являются обя-
зательными на территории игорного    
заведения и должны выполняться все-   
ми  Гостями (игроками). Регистрируясь, 
Гость (игрок) подтверждает, что он 
ознакомился с настоящими Правилами, 
иными документами, утвержденными 
Администрацией игорного заведения     
и размещенными на интернет-ресурсе 
www.casino.kz и/или в игорном заведении, 
а также с Правилами пожарной безопас-

және терроризмді қаржыландыруға қар-
сы іс-қимыл туралы заңнамасының 
талаптарын сақтауға, сонымен қатар 
ойын мекемесі аумағындағы қоғамдық 
тәртіпті қамтамасыз етуге, келушілер 
мен ойын мекемесі қызметкерлерінің 
мүдделеріне, өміріне, денсаулығына, абы-
ройына, ар-намысына, беделіне және мү-
лкіне құқыққа қайшы қол сұғушылықтан 
қорғауға бағытталған.

1.2. «CashVille» ойын мекемесі — казино 
қызметін жүзеге асыратын ойын меке-
месі. Казино және ойын автоматтарын 
орналастыруға арналған аумақта, Ақмола 
облысының Бурабай ауданында мына 
мекенжай бойынша орналасқан: Қазақ-
стан Республикасы, Ақмола облысы, 
Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Щучье 
көлі жағалауының Оңтүстік-шығыс бө-
лігі, «RixosBorovoe» қонақүйі. Бұл жер де -
ойын үстелдерін, ойын автоматтарын 
және/немесе басқа жабдықтарды пайда-
лану арқылы құмар ойындарын ұйымдас-
тыру және жүргізу бойынша қызмет 
жүзеге асырылады, сонымен қатар басқа 
да ілеспе қызметтер көрсетіледі.

1.3. Ойын мекемесінің ішіндегі құмар 
ойындардың қатысушылары, сонымен 
қатар Қазақстан Республикасының заң-
намасына және осы Ережелерге сәйкес 
ойын мекемесіне кіруге тыйым салынба-
ған басқа да тұлғалар ойын мекемесінің 
қонақтары болып табылады.

1.4. Жиырма бір жасқа толмаған тұлға-
лар ойын мекемесінің қонақтары (ойын-
шылары) бола алмайды.

1.5. Осы ережелер ойын мекемесінің 
аумағында міндетті болып табылады 
және оларды барлық қонақтар (ойыншы-
лар) орындауы тиіс.  Тіркелу арқылы қо-
нақ (ойыншы) осы Ержелермен, ойын 
мекемесінің Әкімшілігі бекіткен және 
www.casino.kz -интернет-ресурсында жә
не/немесе ойын мекемесінде орналасқан 
басқа да құжаттармен, сонымен қатар өрт 
қауіпсіздігі Ережелерімен танысқаны 
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2. Ойын мекемесінің жұмыс тәртібі
2. Режим работы игорного заведения

3. Ойын мекемесіне келушілердің міндеттері
3. Обязанности  посетителей  игорного 

заведения

ности и согласен соблюдать их в полном 
объеме.

2.1. Игорное заведение работает кругло-
суточно, семь дней в неделю, без выход-
ных дней с краткосрочными технически-
ми перерывами, устанавливаемыми для 
отдельных подразделений с целью обес-
печения нужд технической эксплуатации 
и обслуживания здания.

2.2. Корректировка режима работы 
допускается при чрезвычайных ситуаци-
ях, включая, в частности, стихийные 
бедствия, пожары, массовые беспорядки, 
забастовки, военные действия (независи-
мо от официального объявления войны), 
террористические акты, угрозу терро-
ризма, преступные действия (безде-
йствия), международные или внутренние 
санкции, наложенные законодательными 
или индивидуальными актами органов 
государственной власти или управления 
Республики Казахстан, иные события и 
обстоятельства, препятствующие работе 
игорного заведения.

3.1. В соответствии с требованиями 
статьи 5 Закона Республики Казахстан    
от 28 августа 2009 года № 191-IV «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) 

және оларды толық көлемде сақтауға 
келіскені туралы растайды. 

2.1. Ойын мекемесі тәулік бойы, аптасы-
на 7 күн, демалыссыз, ғимараттың техни-
калық пайдалану және қызмет көрсету 
қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақса-
тында арнайы бөлімшелер үшін орнаты-
латын қысқа мерзімдегі техникалық 
үзілістермен жұмыс істейді. 

2.2. Жұмыс тәртібіне түзету жасау 
төтенше жағдайлар кезінде, атап айтқан-
да, дүлей апаттарды, өрттерді, жаппай 
тәртіпсіздіктерді, ереуілдерді, әскери 
әрекеттерді (соғыстың ресми түрде 
жариялағанына қарамастан), террористік 
актлерді, терроризмнің қатерін, қылмыс-
тық әрекеттерде (әрекетсіздіктерде), ме-
млекеттік билік немесе Қазақстан Рес-
публикасының басқару органдарының 
заңнамалық немесе жеке актілерімен 
үстемеленген халықаралық немесе ішкі 
санкцияларды, ойын мекемесінінің жұ-
мысына кедергі жасайтын басқа да оқиға-
лар мен жағдайларды қосқанда рұқсат 
етіледі. 

3.1. Қазақстан Республикасының 2009 
жылғы 28 тамыздағы № 191- IV «Қылмыс-
тық жолмен алынған кірістерді заңдас-
тыруға (жылыстатуға) және терроризмді 
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қаржыландыруға қарсы іс-қимыл тура-
лы» Заңының 5 бабының және Қазақстан 
Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтар-
дағы № 219-ІІІ «Ойын бизнесі туралы» 
Заңының талаптарына сәйкес, ұтысты 
алу кезінде ойын мекемесінің Қонағы 
оның жеке тұлғасын растайтын ол берген 
құжаттың негізінде жүзеге асырылатын 
сәйкестендіруден өтуі қажет. 

3.2. Жеке тұлғаны – ҚР азаматының 
жеке тұлғасын куәландыратын ойын 
мекемесінің келушілерін сәйкестендіруге 
(тіркеуге) негіз болатын құжаттарға: ҚР 
азаматының паспорты, ҚР азаматының 
жеке тұлға куәлігі, әскери қызметшінің 
әскери билеті жатады.

3.3. Шетел азаматының жеке тұлғасын 
куәландыратын ойын мекемесінің келу-
шілерін сәйкестендіруге (тіркеуге) негіз 
болатын құжаттарға шетел азаматының 
паспорты жатады (оның ішінде жалпыаза-
маттық, қызметтік, дипломатиялық жә-
не т.б.). Қосымша ретінде шетел азаматы 
көші-қон картасын (орналасудың жарам-
ды мерзімімен) және ҚР аумағында орна-
ласу (тұру) құқығын растайтын құжат 
(виза, тұруға ықтиярхат) беруі қажет. 

3.4. Қонақты сәйкестендіруге рұқсат 
етілетін барлық құжаттар олар ұсынған 
күнде жарамдылық мерзімінде болуы 
тиіс. Жеке тұлғаны куәландыратын құ-
жаттың, көші-қон картасының және/не-
месе Қазақстан Республикасының заңна-
масына сәйкес шетел азаматының немесе 
ҚР-да азаматтықсыз орналасу (тұру) 
құқығын растайтын құжаттың жарамды-
лық мерзімі өткен жағдайда, келушінің 
ойын мекемесіне кіруге рұқсат етілмейді.

3.5. Құмар ойындарға және басқа ойын-
дарға қатысудың алдында Қонақ осы 
Ережелермен және «CashVille» ойын ме-
кемесінің жұмысын регламенттеуші 
басқа құжаттармен танысуға міндетті.

3.6. Қонақ ойын мекемесіне кіру кезінде 
метелл детекторынан өтуге, заттары мен 

доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» и Закона 
Республики Казахстан от 12 января 2007 
года № 219-III «Об игорном бизнесе», при 
получении выигрыша Гость игорного 
заведения должен пройти идентифика-
цию, которая осуществляется только на 
основании представленного им докумен-
та, удостоверяющего его личность.

3.2. К документам, удостоверяющим 
личность физического лица – гражда-
нина РК, на основании которых произво-
дится идентификация (регистрация) по-
сетителей игорного заведения, относят-
ся: паспорт гражданина РК, удостовере-
ние личности гражданина РК, военный 
билет военнослужащего.

3.3. К документам, удостоверяющим лич-
ность иностранного гражданина, на осно-
вании которых производится идетифика-
ция (регистрация) посетителей игорного 
заведения, относятся паспорт иностран-
ного гражданина (в том числе, общеграж-
данский, служебный, дипломатический и 
т.д.). Дополнительно иностранному граж-
данину необходимо предоставить мигра-
ционную карту (с действующим сроком 
пребывания) и документ, подтверждаю-
щий право пребывания (проживание) на 
территории РК (визу, вид на жительство).

3.4. Все документы, позволяющие иденти-
фицировать Гостя, должны быть действи-
тельными на дату их предъявления. С 
просроченным сроком действия докумен-
та, удостоверяющего личность физическо-
го лица, миграционной карты и/или доку-
мента, подтверждающего в соответствии с 
законодательством РК право иностранно-
го гражданина или лица без гражданства на 
пребывание (проживание) в РК, посетитель 
не допускается в игорное заведение.
 

3.5. До начала участия в азартных и иных 
играх Гость обязан ознакомиться с насто-
ящими Правилами и другими документа-
ми регламентирующих работу игорного 
заведения «CashVille».
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қол сөмкелерін тексеруге беруге, сондай-
ақ қауіпсіздік қызметі қызметкерінің 
өтініші бойынша сөмкені, портфельді 
ашуға және т.б. міндетті. 

3.7. Қонақ өзін дұрыс, байсалды ұстап, 
қоғамдық тәртіпті бұзбауға, ойын меке-
месінің қызметкерлеріне, Қонақтарына 
және серіктестеріне балағат сөздер 
айтпауға міндетті.

3.8. Қонақ ойын мекемесінің аумағында 
тазалық пен тәртіп сақтауға, ойын меке-
месінің басқа Қонақтарының тынышты-
ғы мен демалысын бұзатын әрекеттерді 
жасамауға міндетті. 

3.9. Қонақ ойын мекемесінің аумағын-
да ойын мекемесінің осы Ережелерін, 
қоғамдық мінезқұлықтардың көпшілік 
мақұлдаған  нормаларын, құлықтылық-
ты, мораль және этиканы сақтауға 
міндетті. 

3.10. Қонақ ойын мекемесі қызметкер-
лерінің және/немесе қауіпсіздік қыз-
метінің ойын мекемесі Ережелерінің 
бұзушылықтарын жою жөніндегі талап-
тарын бұлжытпай орындауы тиіс.

3.11. - Қонақ ойын мекемесінің Әкімші
лігінің бірінші талабымен өз еркімен же-
ке тұлғасын куәландыратын және оның 
жасын растайтын негізгі құжатты, не 
болмаса жеке тұлғаны куәландыратын 
осы Ережелермен қарастырылған басқа 
құжаттарды, немесе Қазақстан Республи-
касының заңдастыруға қайшы заңнама-
сының талаптарын орындауға қажетті 
мәліметтерді көрсетуге міндетті.

3.12. Қонақ индикациялық деректер 
өзгерген жағдайда және ойын мекемесіне 
келесі рет келген кезінде ол туралы 
Қонақтарды Қабылдау Қызметіне ақпа-
ратты жаңарту үшін хабарлауы тиіс. 

3.13. Ойын мекемесінің Әкімшілігі ойын 
мекемесінде кез келген даулы жағдайлар 

3.6. При входе в игорное заведение Гость 
обязан пройти проверку металлодете-
ктором, предъявить вещи и ручную кладь 
на проверку, а также по просьбе сотруд-
ника службы безопасности открыть сум-
ку, портфель и т.п.

3.7. Гость обязан вести себя корректно, 
сдержанно, не нарушать общественный 
порядок, не допускать нецензурных вы-
ражений в адрес сотрудников, Гостей и 
партнеров игорного заведения.

3.8. Гость обязан соблюдать на территории 
игорного заведения чистоту и порядок, не 
совершать действий, нарушающих покой и 
отдых других Гостей игорного заведения.

3.9. Гость обязан соблюдать на террито-
рии игорного заведения настоящие Пра-
вила игорного заведения, общепринятые 
нормы общественного поведения, нра-
вственности, морали и этики.

3.10. Гость обязан неукоснительно вы-
полнять требования сотрудников игор-
ного заведения и/или службы безопаснос-
ти об устранении нарушений Правил 
игорного заведения.

3.11. Гость обязан по первому требова-
нию Администрации игорного заведения в 
добровольном порядке предъявлять основ-
ной документ, удостоверяющий личность 
и подтверждающий его возраст, либо иные 
предусмотренные настоящими Правила-
ми документы, удостоверяющие личность, 
или сведения, необходимые для исполне-
ния требований противолегализационного 
законодательства Республики Казахстан.

3.12. Гость при изменении индикацион-
ных данных и последующем посещении 
игорного заведения обязан сообщить об 
этом в Службу Приема Гостей для обнов-
ления информации. 

3.13. Администрация игорного заведения 
оставляет за собой право принятия оконча-



4. Ойын мекемесінің Қонақтарының
(келушілерінің) құқықтары

4. Права Гостей (посетителей)
игорного заведения 
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туындаған жағдайда соңғы шешім қабыл-
дау құқығын өзінде сақтап қалады. Ойын 
мекемесінің менеджменті қабылдаған ше-
шімді Қонақтар орындауға міндетті.

4.1. Ойын мекемесінің келушілері ойын 
мекемесінің аумағындағы көпшілікке қол-
жетімділік үшін рұқсат етілген құмар 
ойындарды ұйымдастыру бойынша қыз-
меттерді, сонымен қатар құмар ойында-
рына ілеспелі басқа да қызметтерді (қо-
ғамдық тамақтануды, тұру/уақытша орна-
ласуды, көріністік-ойын-сауық іс-шарала-
рын) пайдалануға (тек қана ойын мекемесі 
анықтаған құмар ойындарды ойнауға) 
құқылы.

4.2. Ойын мекемесінің Қонағы ойын 
мекемесінің Әкімшілігіне қызметкерлер-
дің әрекеттеріне, не болмаса қауіп-сіздік 
қызметінің әрекеттеріне қызметкердің 
оынң барлық талаптарын орындағаннан 
кейін шағымдануға құқылы.

4.3. Ойын мекемесінің Қонағы құмар 
ойындарды ұйымдастыру бойынша қыз-
мет көрсету кезінде пайда болған кез кел-
ген жағдай немесе даулы мәселелерді 
түсіндіру үшін құмар ойындарының қаты-
сушыларына қызмет көрсетілетін аймақ-
тағы ойын мекемесінің қызметкерлеріне 
жүгінуге құқылы.

4.4. Құқық қорғаушылық (бақылаушы) 
органдарының қызметкерлеріне ойын 
мекемесінің аумағына қолданыстағы заң-

тельного решения в случае возникновения 
любой спорной ситуации в игорном заведе-
нии. Решение, принятое менеджментом 
игорного заведения, является обязатель-
ным для исполнения Гостями.

4.1. Посетители игорного заведения 
вправе пользоваться услугами (играть то-
лько в те азартные игры, которые опреде-
лены игорным заведением) по организа-
ции азартных игр на территории игорно-
го заведения, разрешенной для общего 
доступа (после прохождения регистра-
ции), а также иными сопутствующими 
азартным играм услугами (общественно-
го питания, проживния/временного раз-
мещения, зрелищно-развлекательных ме-
роприятий и т.п.).

4.2. Гость игорного заведения вправе 
обжаловать в Администрацию игорного 
заведения действия сотрудников, либо 
действия службы безопасности после 
того, как все требования сотрудника бу-
дут им выполнены.

4.3. Гость игорного заведения вправе 
обращаться за разъяснением любой си-
туации или спорного вопроса, возникших 
при оказании услуг по организации 
азартных игр к персоналу игорного заве-
дения, находящимся в зоне обслуживания 
участников азартных игр.

4.4. Работники правоохранительных 
(контролирующих) органов допускаются 
на территорию игорного заведения в 
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5.  Қонақтарға  (келушілерге)  ойын  мекемесі
аумағына  кіруіне  жол  бермеу 

негіздерінің  тізімі
5. Перечень оснований отказа Гостям

(посетителям) в доступе
на территорию игорного заведения

намада белгіленген  тәртіпте кіруіне рұқ-
сат етіледі.

4.5. Көмек көрсетуге келген жедел 
жәрдем машинасына, апаттан құтқарушы 
бригадасына, өрт есептеріне ойын меке-
месі аумағына қауіпсіздік қызметінің 
қызметкерлерімен бірге кіруіне рұқсат 
етіледі.

5.1. Қонақтың ойын мекемесінде сәйкес-
тендіруден (тіркеуден) өтуден және белгі-
ленген кіру төлемінен (кіру үшін төлене-
тін ақша/ойындарға қатысу) бас тартуы.

5.2. Қонақ 21 жасқа толмаған жағдайда.

5.3. Қонақ кір, лас, спорттық, жағажай-
лық, арнайы жұмыстық киім/аяқ-киімде, 
әскери, камуфляжды немесе басқа уни-
формада, намысқа тиетін/былапыт жаз-
балар мен суреттері (сонымен қатар ше-
тел тілінде) бар, не болмаса жеккөру-
шілікті не болмаса кекшілікті қоздыруға, 
сонымен қатар адамның не болмаса адам-
дар тобының жыныс белгісі, нәсілі, ұлты, 
тегі, дінге қатысы, қандай да бір әлеу-
меттік топқа жататындығы бойынша 
абыройына  бағытталған жазбалар мен 
суреттері бар киімде киінген жағдайда.
Ойын мекемесінің Әкімшілігі ойын меке-
месіне келушілердің киімдеріне өткізі-
летін жағдайға/іс-шараға сәйкес арнайы 
талаптарды орната алады.

порядке, установленном действующим 
законодательством.

4.5. Кареты скорой помощи, аварийные 
бригады, пожарные расчеты, прибывшие 
для оказания помощи, допускаются на 
территорию игорного заведения в сопро-
вождении сотрудников службы безопас-
ности.

5.1. Отказ Гостя пройти идентификцию 
(регистрацию) в игорном заведении и 
оплатить установленные входные (день-
ги за вход/участие в играх).

5.2.  Гость не достиг возраста 21 года.

5.3.  Гость одет в грязную, испачканную, 
спортивную, пляжную, специальную ра-
бочую, одежду/обувь, военную, камуф-
ляжную или другую униформу, в одежду с 
оскорбительными/нецензурными надпи-
сями и рисунками (в том числе на инос-
транных языках) либо с надписями и 
рисунками (в том числе на иностранных 
языках), направленными на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, принадлежности к 
какой-либо социальной группе.
Администрация игорного заведения мо-
жет установить специальные требования 
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5.4. Қонақ өзінің сыртқы көрінісімен 
және/немесе жүріс-тұрысымен, жеке әре-
кеттерімен көпшілік мақұлдаған ғибрат, 
құлықтылық және этика нормаларын 
бұзғанда.

5.5. Қонақтың маскүнемдік, нашақор-
лық немесе уытқұмарлық масаю, немесе 
жүріс-тұрысында көзге көрінетін психи-
калық ауытқушылық белгілері бар болса, 
егер осы аталғандар Қонақтың өзіне 
қауіпті болуы мүмкін болса немесе қасын-
дағы адамдарға қауіп-қатер туғызуға негіз 
беретін болса. 

5.6. Қонақ қызметкерлермен және/не-
месе ойын мекемесінің басқа Қонақтары-
мен қатынаста озбырлық мінез көрсетсе.

5.7. Қонақтың көзге көрінерлік инфек-
циялық аурулар белігері бар болған жағ-
дайда.

5.8. Қонақ ойын мекемесіне келесідег-
ідей тыйым салынған заттектерді, зат-
тарды немесе объектілерді алып кіруге 
тырысқан жағдайда: 
- мал және өсімдік әлемінің объектілері;
- алкогольді/алкогольсіз сусындар және/не-
месе азық-түлік өнімдері;
- кез келген ойын жабдықтары және/не-
месе ойын карталары;
- Ұстауға және сақтауға құқық беретін 
құжаттардың бар болуына қарамастан 
(табельді қаруы бар және өздерінің қыз-
меттік міндеттемелерін атқару кезінде 
ойын мекемесінде болған құқық қорғау-
шы органдарының, мемлекеттік қадаға-
лау және бақылау органдарының қызмет-
керлерінен басқа) кез келген атыс, газды, 
травматикалық және суық қарулардың 
түрлері, сонымен қатар олардың макет-
тері;
- Арнайы құралдарды (газ баллондары,  
электрлік шокерлер, пневматикалық та-
паншалар/қарулар, шоқпарлар және басқа);
- сурет – және бейне аппаратураларды, 
ноутбуктарды, портативтік дербес ком-
пьютерлерді, электронды скандаушы  

к одежде посетителей игорного заведе-
ния в соответствии с проводимым собы-
тием/мероприятием.

5.4. Гость своим внешним видом и/или 
поведением, отдельными действиями 
нарушает общепринятые нормы морали, 
нравственности и этики.

5.5. Гость имеет визуальные признаки 
алкогольного, наркотического или ток-
сического опьянения, либо имеет явные 
видимые признаки психических отклоне-
ний в поведении, если таковые дают 
основание полагать, что Гость может 
быть опасен для себя или представлять 
угрозу для окружающих.

5.6. Гость ведет себя агрессивно в отно-
шении персонала и/или других Гостей 
игорного заведения.

5.7. Гость имеет визуальные признаки 
инфекционных заболеваний.

5.8. Гость пытается пронести в игорное 
заведение следующие запрещенные 
вещества, предметы или объекты:
- объекты животного и растительного 
мира;
- алкогольные/безалкогольные напитки 
и/или продукты питания;
- любое игровое оборудование и/или 
игральные карты;
- любые виды огнестрельного, газового, 
травматического и холодного оружия 
независимо от наличия документов, даю-
щих право на их ношение или хранение 
(кроме сотрудников правоохранитель-
ных органов, органов государственного 
надзора и контроля, имеющих табельное 
оружие и находящихся в игорном заведе-
нии при исполнении ими служебных 
обязанностей), а также их макеты;
- спецсредства (газовые баллоны, элек-
трошокеры, пневматические пистоле-
ты/ружья, дубинки и пр.);
- фото- и видеоаппаратуру, ноутбуки, 
портативные персональные компьютеры, 
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жә-не оқылатын құрылғыларды, сыртқы 
белгілері бойынша олардың қандай мақ-
сатта қолданылатыны анықталмаған бас-
қа да аппаратураларды немесе электро-
нды құралдарды (телефон/смартфондар-
дан басқа);
- сурет- бейне- және аудиожазбалары-
ның техникалық құралдары  (ойын меке-
месінде қызметтік тапсырманы орында-
уға байланысты және қызметтік мін-
деттемелердің/өкілеттіктердің аясында 
суретбейне немесе аудиожазбаны жүзеге 
асы-ратын құқық қорғаушы органдары-
ның мемлекеттік қадағалау және бақы-
лау органдарының қызметкерлерінен 
басқа);
- жанғыш, жарылысқа қауіпті, химиялық, 
улы, радиоактивті, пиротехникалық, қат-
ты иіс шығаратын заттар мен заттек-
тердің кез келген түрлері;
-нашақорлық, улы және психотроптық 
заттар;
-арбиған жүк, үлкен сөмкелер, жолдорба-
лар, шабадандар, спорттық құрал-сай-
мандар.
Сонымен қатар қауіпсіздік қызметінің 
ойынша қызметкерлерге және ойын ме-
кемесінің Қонақтарына зиян келті-ретін 
басқа да заттар.

5.9. Қонақ ойын мекемесіне кіруге 
тыйым салынған тұлғалардың тізіміне 
кіргізілген жағдайда. Көрсетілген тізімге 
осы Ережелерді бұзғаны үшін, не болма-
са басқа негіздерде ойын мекемесінен 
қашықтатылған тұлғалар, сонымен қатар 
басқа ойын мекемелерінде осыған ұқсас 
тізімге кіргізілген тұлғалар кіргізілу 
мүмкін.

5.10. Қонақ, Қазақстан Республикасы 
қаржы Министрлігінің қаржылық мо-
ниторингі бойынша Комитетінің ресми 
Интернет-ресурсында орналастырылған 
экстремистік қызметке немесе террориз-
мге қатыстылығы туралы оларға қатыс-
ты мәліметтер бар жеке тұлғалардың 
Тізіміне кіргізілген жағдайда.

5.11. «ЛС Инвест» ЖШС-нің қылмыс-

электронные сканирующие и считываю-
щие устройства, иную аппаратуру или 
электронные устройства, назначение ко-
торой по ее внешним признакам не удает-
ся определить (за исключением теле-
фонов/смартфонов);
- технические средства фото-, видео- и 
аудиозаписи (кроме сотрудников право-
охранительных органов, органов госуда-
рственного надзора и контроля, осуще-
ствляющих фото-, видео- или аудиоза-
пись в игорном заведении в связи с испол-
нением ими служебного задания и в 
рамках должностных обязанностей/по-
лномочий);
- любые виды горючих, взрывоопасных, 
химических, токсических, радиоактив-
ных, пиротехнических, сильно пахнущих 
веществ или предметов;
- наркотические, токсические и психот-
ропные вещества;
- громоздкий багаж, большие сумки, 
рюкзаки, чемоданы, спортивный инвен-
тарь также иные предметы, которые по 
мнению службы безопасности могут 
нанести вред сотрудникам и Гостям 
игорного заведения.

5.9. Гость занесен в список лиц, которым 
запрещен вход в игорное заведение. В 
указанный список могут быть внесены 
лица, удалённые из игорного заведения за 
нарушение настоящих Правил, либо по 
другим основаниям, также лица, внесен-
ные в аналогичные списки в других 
игорных заведениях. Доступ в игорное 
заведение и на прилегающую террито-
рию, лицам, внесенным в указанный 
список, запрещён.

5.10. Гость занесен в Перечень физичес-
ких лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстреми-
стской деятельности или терроризму, 
размещенный на официальном Интернет-
ресурсе Комитета по финансовому монито-
рингу Министерства финансов Республики 
Казахстан.

5.11. В иных случаях, предусмотренных 
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Правилами внутреннего контроля в це-
лях противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма 
ТОО «ЛС Инвест».

5.12. Администрация игорного заведе-
ния и её представители вправе отказать в 
посещении любому Гостю (посетителю), 
не раскрывая причин отказа.

5.13. Администрация игорного заведе-
ния может по своему усмотрению за-
крыть (или ограничить) для посещения 
отдельные помещения и/или зоны в 
игорного заведения.

5.14. Нарушение (попытки нарушения) 
настоящих Правил, Правил проведения 
розыгрышей и/или иных правили дей-
ствующих в игорном заведении. 

5.15. Гости (посетители) страдающие 
игроманией (лудоманией), а также лица, 
добровольно ограничившие свое участие 
в азартных играх.

5.16. За разжигание национальной, ро-
довой, расовой, социальной и религиоз-
ной вражды, пропагандирующих сосло-
вную исключительность, войну, содержа-
щих призывы к насильственному захвату 
власти, насильственному удержанию вла-
сти, подрыву безопасности государства 
или насильственному изменению консти-
туционного строя. 

5.16. Не обоснованное обвинение (рас-
пространение и т.д.) участия игорного 
заведения в мошеннических схемах (учас-
тие подставных лиц в играх и т.д.).
 

5.18. Между игорным заведением и 
Гостем имеется не разрешенный кон-
фликт (спор) по проведенным азартным 
играм (в т.ч. розыгрышам). Данное 
условие распространяется и на Предста-
вителя Гостя, участвующего (представля-
ющего интересы) в конфликте (споре). 

тық жолмен алынған кірістерді заңдас-
тыруға (жылыстатуға) және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақса-
тында ішкі бақылау Ережелерімен қарас-
тырылған  басқа жағдайларда.

5.12. Ойын мекемесінің әкімшілігі және 
оның өкілдері кез келген Қонаққа (келуш-
іге) кіруге жол бермеудің себебін ашпай, 
келіп-кетуіне жол бермеуіне құқылы.

5.13. Ойын мекемесінің әкімшілігі өзінің 
қарауынша, келіп-кетуі үшін ойын мекеме-
сінің белгілі бөлмесін және/немесе айма-
ғын жаба алады (немесе шектеу қоя алады).

5.14. Ережелерді, ұтыс ойындарын өт-
кізу Ережелерін және/немесе ойын меке-
месінде әрекет ететін басқа ережелерді 
бұзғанда (бұзуға тырысқанда).

5.15. Ойынға әуестенушіліктен (тәуел-
діліктен) азап шегетін Қонақтар (келуш-
ілер), сонымен қатар өз еркімен құмар 
ойындарында өзінің қатысуын шектей-
тін тұлғалар. 

5.16. Тектік-топтық өзгешелікті, соғыс-
ты насихаттайтын, билікті күшпен басып 
алуға шақыруды, билікті күшпен ұстауға, 
мемлекет қауіпсіздігіне нұсқан келтіруді 
немесе конституциялық сапты күшпен 
өзгертуді құрайтын ұлттық, рулық, нә-
сілдік, әлеуметтік және діни араздықты 
қоздырған жағдайда.

5.16. Ойын мекемесінің айлакерлік тәсі-
мдерде қатысуын (ойындарда біреудің 
орнына қойылған адамдардың қатысуы 
және т.б.) орынсыз айыптау (тарату және 
т.б.)

5.19.. Ойын мекемесі мен Қонақ арасын-
да құмар ойындарын (соның ішінде ұтыс 
ойындарын) өткізу бойынша шешілме-
ген жанжал (дау) бар болғанда. Бұл шарт 
жанжалға (дауға) қатысатын (мүдделеріне 
өкілдік ететін) Қонақтың Өкіліне де 
қатысты қарастырылады.



6. Келуші немесе Қонақ Әкімшіліктің талабы
бойынша ойын мекемесінен кетуге міндетті

болатын, ойын мекемесі аумағындағы
тыйым салынған әрекеттер

6. Действия, запрещенные на территории
игорного заведения, при совершении которых

посетитель или Гость по требованию
Администрации обязан покинуть 

игорное заведение
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6.1. Нарушение настоящих Правил 
игорного заведения, правил противопо-
жарной безопасности и мер применяе-
мых при угрозе террористического акта.
 

6.2. Попытки вступления в преступ-
ный/мошеннический сговор с сотрудни-
ками или другими посетителями игор-
ного заведения с целью получения неза-
конного выигрыша/дохода.

6.3. Отказ либо уклонение Гостя от оп-
латы приобретенных им товаров, оказан-
ных услуг.

6.4. Незаконное присвоение собствен-
ности игорного заведения либо других 
Гостей (в т.ч. наличных денежных сред-
ств, фишек, кассовых билетов и т.п.), 
либо попытки их незаконного получения.

6.5. Гость игорного заведения не имеет 
права играть/делать ставки за другого 
посетителя, вступать в игру без личного 
присутствия в зоне обслуживания учас-
тников игр.

6.6. Гостю игорного заведения запре-
щается приобретать легитимационные 

6.1. Ойын мекемесінің осы Ережелерін, 
өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін және 
террористік актісінің қауіп-қатері кезін-
де қолданылатын шараларды бұзу.

6.2. Заңсыз ұтыс/табыс алу мақсатында 
қызметкерлермен немесе ойын меке-
месінің басқа келушілерімен қылмыс-
тық/алаяқтық келісім жасау әрекеттері.

6.3. Қонақтың ол алған тауарларға, көр-
сетілген қызметтерге төлем жасаудан  
бас тартуы, не болмаса қашуы.

6.4. Ойын мекемесінің, не болмаса басқа 
Қонақтардың меншігін заңсыз иемдену 
(соның ішінде қолма-қол ақша қаражат-
тарын, фишкаларды, кассалық билет-
терді және т.с.с.), немесе оларды заңсыз 
иемдену әрекеттері.

6.5. Ойын мекемесінің Қонағы басқа 
келуші үшін ойнауға/мөлшерлеме жасау-
ға, ойын қатысушыларына қызмет көрс-
ету аймағында өзінің жеке қатысуынсыз 
ойынды бастауға құқығы жоқ.

6.6. Ойын мекемесінің Қонағына ойын 
мекемесі кассасынан тыс жерде легити-
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мациондық белгілерді (фишкаларды) са-
тып алуға тыйым салынады.

6.7. Құмар ойындардың басқа қатысу-
шыларына ойын мекемесіне талап қою 
құқықтарын ойын мекемесі әкімшілігінің 
келісімінсіз беруге (сатып алуғы, жол 
беруге және/немесе кез келген басқа 
түрде).

6.8. Кез келген озбырлық немесе намыс-
қа тиетін әрекеттер, ойын мекемесінің 
қызметкерлеріне, басқа Қонақтарға қа-
тысты балағат сөздер.

6.9. Сұрамшақтық, бопсалаушылық.

6.10. Резерв жасалған ойын автоматта-
рында ойнау.

6.11. Ойын мекемесінің кез келген ішкі 
Ережелерін орындаудан, сонымен қатар 
ойын мекемесі Әкімшілігінің оларды 
сақтау бойынша талаптарынан бас тарту, 
не болмаса елемеу.

6.12. Жұмысқа араласу әрекеттері, не 
болмаса ойын мекемесінің ойын жабдық-
тарының жұмысына қол сұғу әрекеттері. 

6.13. Ойын мекемесінің ойын және басқа 
жабдықтарын мақсаттан тыс пайдалануы.

6.14. Ойында жалған легитимационды 
белгілер (фишкалар, карталар, купюра-
лар), не болмаса басқа ойын мекемеле-
рінің ішкі айырбастау белгілерін пайдала-
ну әрекеттері.

6.15. Әкімшіліктің рұқсатынсыз ойын 
мекемесінің аумағында кез келген техни-
калық құралдарды, соның ішінде моби-
льді байланыс құралдарын пайдалану 
арқылы сурет-, бейне- және аудиожазба-
лар жүргізу әрекеттері.

6.16. Ойын мекемесі аумағында еліткіш, 
улы және психотпроптық заттар мен 
құралдарды пайдалану.

знаки (фишки) вне кассы игорного заве-
дения. 
 

6.7. Передавать (приобретать, уступать 
и/или любым иным образом) другим 
участникам азартных игр права требова-
ния к игорному заведению, без согласия 
администрации игорного заведения.  

6.8. Любые агрессивные или оскорби-
тельные действия, нецензурная брань в 
отношении сотрудников игорного заве-
дения, других Гостей.

6.9. Попрошайничество, вымогательство.

6.10. Игра за зарезервированными игро-
выми автоматами.

6.11. Отказ выполнять либо игнорирова-
ние любых внутренних Правил игорного 
заведения, а также требований Админи-
страции игорного заведения по их соблю-
дению.

6.12. Попытки вмешательства в работу, 
либо попытки вывода из строя игрового 
оборудования игорного заведения.

6.13. Использование игрового и иного 
оборудования игорного заведения не по 
назначению.

6.14. Попытки использовать в игре под-
дельные легитимационные знаки (фиш-
ки, карты, купюры), либо внутренние об-
менные знаки других игорных заведений.

6.15. Попытки ведения на территории 
игорного заведения фото-, видео- и аудио-
записи с использованием любых техни-
ческих средств, в том числе средств мо-
бильной связи, без разрешения Админи-
страции.

6.16. Употребление на территории 
игорного заведения наркотических, ток-
сических и психотропных веществ и 
средств.



7. «CashVille» ойын мекемесінің
мөлшерлемелерді қабылдауы, ұтыстарды төлеуі

7. Прием ставок, выплата выигрышей
игорного заведения «CashVille»
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6.17. Ойын мекемесінің қызмет бөлме-
сіне еніп кіруі, соның ішінде мекемеге 
қызметкерлерге арналған кіру есіктері 
арқылы еніп кіруі, не болмаса ойын 
мекемесінің аумағына қонақ ретінде 
тіркелмей кіру әрекеттері.

6.18. Ойын процесінен тыс ойын меке-
месінің қызметкерлерімен байланысқа 
түсуі, қызметтік міндеттеріне келушілер-
мен қатынасу кіретін тұлғаларды қоспа-
ғанда (Әкімшілік, қауіпсіздік қызметінің 
қызметкерлері, менеджерлер, қонақтар-
ды қабылдау қызметі).

6.19.. Қызмет көрсетуші қызметкерле-
рінің қызметтік міндеттерін орындауға 
бөгет жасау.

6.20. Ойын мекемесінде қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес шылым шегуге тыйым 
әрекет етеді.

6.21. Ойын мекемесіне келу және жүріп-
тұру мәселелеріне байланысты барлық 
жағдайлардың шешімдері ойын меке-
месінің Әкімшілігі арқылы қабылданады.

6.17. Попытки проникновения в слу-
жебные помещения игорного заведения, 
в том числе – проникновение в здание 
через служебные входы, либо проход на 
территорию игорного заведения без 
оформления в качестве гостя.

6.18. Вступать в контакт с персоналом 
игорного заведения вне игрового процес-
са за исключением лиц, в служебные 
обязанности которых входит общение с 
посетителями (Администрация, сотруд-
ники службы безопасности, менеджеры, 
службы приема гостей).

6.19. Препятствовать исполнению об-
служивающим персоналом игорного за-
ведения своих служебных обязанностей.

6.20. В игорном заведении действует 
запрет на курение в соответствии с 
действующим законодательством.
 

6.21. Решения по всем ситуациям, свя-
занным с вопросами посещения и нахож-
дения в игорном заведении, принимают-
ся Администрацией игорного заведения.  

7.1.  Терминдер және анықтамалар:
- Ұтыс – құмар ойынының қатысушысы-
на құмар ойынының құмар ойын ұйым-
дастырушысы белгілеген ережелерде 
қарастырылған қорытынды түскен кезде 
төлеуге немесе беруге тиісті ақша қаража-
ты немесе басқа мүлік, соның ішінде 
мүліктік құқық.
- Slot-кредиттер – ойын мекемесінің 

7.1. Термины и определения:
- Выигрыш — денежные средства или 
иное имущество, в том числе имущес-
твенные права, подлежащие выплате или 
передаче участнику азартной игры при 
наступлении результата азартной игры, 
предусмотренного правилами, установ-
ленными организатором азартной игры.
- Slot-кредиты — электронные обменные 
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ойын автоматтарындарындағы ойындар-
ға арналған, ойын автоматтары немесе 
ойыншы ID (тіркеуші) картасының есе-
біне қосылған және фишкаға, не болмаса 
ақша қаражатына айырбасталатын эле-
ктронды айырбастау белгілері.

7.2. Ойын автоматтарына кредит енгізу 
және қолмен төлеу тек қана ойын авто-
маттары залының қызметкері арқылы 
кредиттік кілттің көмегімен жүзеге асы-
рылады.

7.3. Кредитті енгізу кезінде ойыншы 
төленген ойын автоматының таблосында 
«КРЕДИТ» («CREDIT») жазуының астын-
да көрсетілетін кредит мөлшерінің бар 
болуына  көз жеткізу қажет. Ойын авто-
маттары залының қызметкері арқылы 
кредитті енгізу әрбір ойын автоматында 
орнатылған деноминацияға сәйкес ұлт-
тық валютада (теңге)  жүргізіледі. Ойын 
жабдығының номиналы (деноминациясы) 
әрбір ойын автоматында көрсетілген.

7.4. Ақша белгілерін Slot-кредиттерге, 
сонымен қатар Slot-кредиттерді ақша 
белгілеріне айырбастау тек қана ойын 
автоматтары залының кассасында жүргі-
зіледі. Бұл ретте Slot-кредиттерді ақша 
белгілеріне айырбастау құмар ойындары-
ның ұйымдастырушысы арқылы үш 
банктік күні мерзімінде жүзеге асырыла 
алады. Ақша операциясын жою кезінде:
- Қайтару қолма-қол ақша құралдары 
арқылы жүргізіледі/ұйғарылады, егер 
енгізу қолма-қол формасында жүргізі-
лген болса; 
- Қайтару қолма-қол емес ақша құралда-
ры арқылы жүргізіледі/ұйғарылады, егер 
енгізу қолма-қол емес формасында 
жүргізілген болса; 

7.5. Ойын автоматтары залының менед-
жментімен келісу бойынша бір тәуліктен 
аспайтын мерзімде ойын автоматын 
резервке қоюға болады.

знаки игорного заведения для игры на 
игровых автоматах, зачисленные на 
игровой автомат или ID (регистрацион-
ную) карту игрока и подлежащие обмену 
на фишки, либо денежные средства.

7.2. Ввод кредита и ручная выплата на 
игровых автоматах осуществляется с по-
мощью кредитного ключа только сотруд-
ником зала игровых автоматов. 

7.3. При вводе кредита игрок должен 
удостовериться в наличии оплаченного 
им размера кредита, что отображается на 
табло игрового автомата под надписью 
«КРЕДИТ» («CREDIT»). Ввод кредита 
сотрудником зала игровых автоматов 
производится в национальной валюте 
(тенге) согласно установленной на каж-
дом игровом автомате деноминации. 
Номинал (деноминация) игрового обору-
дования указан на каждом игровом авто-
мате.    
   

7.4. Обмен денежных знаков на Slot-
кредиты, а также Slot-кредиты на денеж-
ные знаки производится только в кассе 
зала игровых автоматов. При этом обмен 
Slot-кредиты на денежные знаки может 
осуществляется организатором азартных 
игр в срок до трех банковских дней. При 
отмене денежной операции:
- возврат производится/предполагается 
наличными денежными средствами, если 
внесение производилось в наличной фо-
рме;
- возврат производится/предполагается 
безналичными денежными средствами, 
если внесение производилось в безналич-
ной форме.

7.5. Резерв игрового автомата возможен 
на срок не более суток по согласованию с 
менеджментом зала игровых автоматов. 

7.6. Правила приёма ставок на игровых 
автоматах:



17

7.6. Ойын автоматтарында  мөлшерлем-
елерді қабылдаудың ережелері:
- Ойыншы ойын автоматында ақшалай 
ұтысы бар ойын автоматтарындағы шот-
тан слот-кредитермен,  белгіленген де-
номинацияға сәйкес және әрбір ойын 
үшін құмар ойынының ұйымдастырушы-
сы белгілеген ережелерге сәйкес құмар 
ойынына қатысуға шарт болатын мини-
малды және максималды мөлшерлемені 
есепке алғанда мөлшерлеме жасайды.  
Ұтыс төлемі ойын автоматтарында слот-
кредиттерінің ойын автоматтары шоты-
на есепке кіргізу арқылы жүргізіледі. 
Құмар ойынының ұйымдастырушысы 
белгіленген ережелермен қарастырылған 
құмар ойынының қорытындысы түскен 
кезде, команда ойыншысы автоматта 
оның ID (тіркеу) картасын енгізгеннен 
кейін ұтып алынған сома түседі.

7.7. Ойын жабдықтары қателіктер жі-
берген жағдайда, осындай қателіктерден 
кейін пайда болған барлық ұтыстар, 
төлемдер және ойын процесі жойылады.

7.8.Ұтыс төлемі:
- ұтыс төлемі құмар ойыны ережелерімен 
қарастырылған құмар ойыны қорытын-
дысын алған кезде, ойын автоматтары 
залының кассасында жүргізіледі;
- ұтыстың заңдылығына күмән туған 
жағдайда, ойын мекемесі ақша қаражатта-
ры төлемін 72 сағатқа дейінгі мерзімде 
немесе ойын процесіне, ойын автоматы-
ның бағдарламалық қамтамасыз етуіне 
араласу, сонымен қатар ойын циклін 
талдау үшін  арнайы техникалық құрал-
дарды пайдалану фактісі бойынша ішкі 
тексерістердің аяқталғанына дейін тоқ-
тату құқығын өзінде сақтап қалады. Тек-
серістің қорытындылары бойынша ойын 
мекемесі ойыншыға заңсыз ұтысты төле-
меу, сонымен қатар тексеріс барысында 
алынған материалдарды кінәлі тұлғалар-
дың әрекеттеріндегі қылмыс құрамы 
белгілерінің немесе әкімшілік құқықбұзу-

- Игрок делает ставку на игровом автома-
те с денежным выигрышем со счёта на 
игровом автомате слот-кредитами в 
соответствии с установленной деномина-
цией и с учётом минимальной и макси-
мальной ставки для каждой игры, что 
служит условием участия в азартной игре 
в соответствии с правилами, установлен-
ными организатором азартной игры. 
Выплата выигрыша производится на 
игровых автоматах путём зачисления 
выигрышной суммы слот-кредитов на 
счёт игрового автомата. При наступле-
нии результата азартной игры, пред-
усмотренного правилами, установленны-
ми организатором азартной игры, после 
ввода игроком команды на автомате на 
его ID (регистрационную) карту поступа-
ет выигранная сумма.

7.7. В случае сбоя игрового оборудова-
ния все выигрыши, выплаты и игровой 
процесс, произошедшие после такого 
сбоя, аннулируются. 

7.8. Выплата выигрыша:
- выплата выигрыша производится в 
кассе зала игровых автоматов при получе-
нии результата азартной игры, пред-
усмотренного правилами азартной игры;
- в случае сомнения в правомерности 
выигрыша игорное заведение оставляет 
за собой право приостановить выплату 
денежных средств на период до 72 часов 
или до окончания внутреннего расследо-
вания по факту вмешательства в игровой 
процесс, программное обеспечение игро-
вого автомата, а также использования 
специальных технических средств для 
анализа игрового цикла. По результатам 
расследования игорное заведение остав-
ляет за собой право не выплачивать 
неправомерный выигрыш игроку, а 
также направить полученные в ходе 
расследования материалы в органы 
внутренних дел для решения вопроса о 
наличии в действиях виновных лиц 
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шылықтардың бар болуы туралы мәсе-
лені шешу үшін ішкі істер органдарына 
жіберу құқығын өзінде сақтап қалады;
- ұтып алынған таза жүлдені беру үш 
жұмыс күні ішінде жүргізіледі. 

7.9. Кез келген ұтыс комбинациясы 
бойынша және мөлшерлеменің сомасына 
қарамастан ұтыстың (төлемнің) ең 
жоғарғы бір реттік сомасы – ойын авто-
матының бағдарламалық қамтамасыз 
етуімен өндірілген ұтыс сомасына қара-
мастан ҚР ҰБ бағамы бойынша 100 000 
(жүз мың) АҚШ доллары эквивалентінен 
аса алмайды.

8. Өткізілетін құмар ойындар
және/немесе «CashVille» ойын автоматтары

залының бәс тігуі
8. Проводимые азартные игры и (или)

пари зала игровых автоматов  «CashVille»

признаков состава преступления или 
административного правонарушения;
- выдача выигранного приза в натуре, 
производиться также в течении трех 
рабочих дней.
 

7.9. Максимальная единовременная сум-
ма выигрыша (выплата), по любой выиг-
рышной комбинации и независимо от 
суммы ставки (таблицы выигрыша) – не 
может превышать эквивалент 100 000 
(сто тысяч) долларов США по куру НБ 
РК, в независимости от суммы выигры-
ша, сгенерированного программным 
обеспечением игрового автомата. 

8.1. Ойын автоматтарында өткізілетін 
құмар ойындар:

MARCO POLO DELUXЕ ойыны. Ойын-
шы мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар 
тоқтағаннан кейін комбинациялар тігі-
нен, көлденеңнен немесе қиғашынан 
(немесе олардың комбинациялары) ұтыс 
комбинациясын құраса, автомат ойын-
шыға тиісті индикациямен және мони-
тордағы жазбамен, сонымен қатар тиісті 
дыбыспен сүйемелдеу арқылы хабарлай-
ды. «Марко Поло» символы «түйе» симво-
лынан басқа барлық символдарды алмас-

8.1. Проводимые азартные игры на 
игровых автоматах:

Игра MARCO POLO DELUXЕ. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей кла-
вишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
игровыми символами. Играет 10 игровых 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и 
надписями на мониторе, а также соотве-
тствующим звуковым сопровождением. 
Символ "Марко Поло" заменяет все 
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тырады. 1, 3, 5 барабандарында «түйе» 
символының түсуі, бастапқы ұтысты 2-ге 
көбейтумен 10 тегін ойынды іске қосады. 
Тегін ойындар барысында «түйе» символы 
барлық символдарды алмастырады, ал 3 
осындай символ қайтадан тегін ойын 
шотын іске қосады және ұтыстың кө-
бейткішін бір-ге арттырады. 

MARIELLA ойыны. Ойыншы мөлшерл-
еме жасап, автоматтың ойын бағдарлама-
сын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Русалка» символы «сандық» символынан 
басқа барлық символдарды алмастырады, 
және ауыстыру кезінде ұтысты екі есе-
лейді. 3,4 немесе 5 «сандық» символының 
экранда пайда болуы 18 тегін ойынды    
іске қосады. Тегін ойынындағы ұтыстар         
3-ке көбейтіледі.ойын барысындағы тегін 
ойындар қайта ұтуы мүмкін және ағымда-
ғы мөлшерлеме бойынша ойналады.

MAX BETH ойыны. Ойыншы мөлшерл-
еме жасап, автоматтың ойын бағдарлама-
сын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар 
тоқтағаннан кейін комбинациялар тігі-
нен, көлденеңнен немесе қиғашынан 
(немесе олардың комбинациялары) ұтыс 
комбинациясын құраса, автомат ойын-
шыға тиісті индикациямен және мони-
тордағы жазбамен, сонымен қатар тиісті 
дыбыспен сүйемелдеу арқылы хабарлай-
ды. «Ақын» символы еркін символдардан 
басқа барлық символдарды алмастырады, 
және алмастыру кезінде ұтысты екі 

символы, кроме символов "верблюд". 
Выпадение на 1, 3, 5 барабанах символа 
"верблюд" запускает 10 бесплатных игр с 
первоначальным умножением выигрыша 
на 2. В ходе бесплатных игр символ 
"верблюд" заменяет все символы, а 3 этих 
символа запускают заново счет бесплат-
ной игры и увеличивает множитель 
выигрыша на один.

Игра MARIELLA. Игрок делает ставку и 
запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате 
чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображён-
ными на них игровыми символами. 
Играет 10 игровых линий. Если после 
остановки барабанов комбинации симво-
лов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствую-
щей индикацией и надписями на монито-
ре, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. Символ "русалка" заме-
няет все символы, кроме символа "сун-
дук", и удваивает выигрыш при замене.    
3,4 или 5 символов "сундук" на экране 
запускают 18 бесплатных игр. Выигрыши 
в бесплатных играх умножаются на 3. 
Бесплатные игры в ходе игры могут быть 
выиграны опять и играются по текущей 
ставке. 

ИГРА MAX BETH. Игрок делает ставку 
и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате 
чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображён-
ными на них игровыми символами. 
Играет 10 игровых линий. Если после 
остановки барабанов комбинации симво-
лов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствую-
щей индикацией и надписями на монито-
ре, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. Символ "поэт" заменя-
ет все символы, кроме произвольных, и 
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еселейді. 3 немесе 4 «Король», «ғашықтар» 
және «гномдар» символы 5 қайта ойнауды 
іске қосады. Жолақтағы ойналатын сим-
волдары бар барлық барабандар қалады, 
қалғандары қайта іске қосылады. Егер 
қайта іске қосылғаннан кейін ойын симво-
лы пайда болса, ол қатарға орнын ауысты-
рады, және барабан ұсталып тұрады. 5 
бірдей символдар пайда болған кезде 
қайта іске қосу аяқталады да, финалдық 
ұтыс төленеді.

MIDNIGHT ойыны. Ойыншы мөлшерл-
еме жасап, автоматтың ойын бағдарлама-
сын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар 
тоқтағаннан кейін комбинациялар тігі-
нен, көлденеңнен немесе қиғашынан 
(немесе олардың комбинациялары) ұтыс 
комбинациясын құраса, автомат ойын-
шыға тиісті индикациямен және мони-
тордағы жазбамен, сонымен қатар тиісті 
дыбыспен сүйемелдеу арқылы хабарлай-
ды. "Вампир" символы «особняк» симво-
лынан басқа барлық символдарды алмас-
тырады. «особняк» символының үшеуі 10 
тегін ойынды іске қосады. Тегін ойындар-
дың басында ойыншы әрқашан бір есік 
құлпысын таңдайды, ол түскен кезде ұтыс 
көбейткіші 2-ге артады. Тегін ойындар-
дың соңында барлық жеңістер көб-
ейтіледі. Тегін ойындар қайта ұтуы 
мүмкін.  

MOSQUITOZZZ ойыны. Ойыншы мөл-
шерлеме жасап, автоматтың ойын бағдар-
ламасын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары (20 жолақ бар) ойнайды. Егер де 
барабандар тоқтағаннан кейін комбина-
циялар тігінен, көлденеңнен немесе 
қиғашынан (немесе олардың комбинация-
лары) ұтыс комбинациясын құраса, авто-
мат ойыншыға тиісті индикациямен және 
монитордағы жазбамен, сонымен қатар 

при замене удваивает выигрыш. 3 или 4 
символа "король", "влюблённые" и "игно-
мы" запускают 5 переигровок. Все бараба-
ны с играющими символами на линии 
остаются, остальные перезапускаются. 
Если после перезапуска появится играю-
щий символ, он перемещается на линию, 
и барабан удерживается. Когда появляют-
ся 5 одинаковых символов, перезапуск 
заканчиваются, и выплачивается финаль-
ный выигрыш. 

Игра MIDNIGHT. Игрок делает ставку и 
запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате 
чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображён-
ными на них символами. Играет 20 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат в себе выигрыш-
ную комбинацию, автомат сообщает об 
этом игроку соответствующей индика-
цией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ 
"вампир" заменяет все другие символы, 
кроме символа " особняк". Три символа " 
особняк" запускают 10 бесплатных игр. В 
начале бесплатных игр игрок всегда 
выбирает один дверной замок, при выпа-
дении которого множитель выигрыша 
увеличивается на 2. В конце бесплатных 
игр все победы умножаются. Бесплатные 
игры могут быть выиграны снова. 

Игра MOSQUITOZZZ. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными символами. Играет 10 
линий (имеется 20 линий). Если после их 
остановки комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Кроме 
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тиісті дыбыспен сүйемелдеу арқылы 
хабарлайды. Одан басқа, ойын автоматы 
кез келген позицияда 1,3 және 5 айналып 
тұрған элементтерде тыйым салынған  
жол белгісінде үш маса символы немесе 
кез келген позицияда 1 және 5 айналып 
тұрған элементтерде үстел лампасының 
екі символы түскен кезде ойыншыға 
қосымша ұтысты алуға мүмкіндігі бар 
тегін ойындар-бонустар береді. Сондай-ақ 
ойыншыға қосымша ойындардың серия-
сын ойнау ұсынысы түсуі мүмкін.  

PHARAOH'S GOLD II DELUXE ойыны. 
Ойыншы мөлшерлеме жасап, автоматтың 
ойын бағдарламасын тиісті клавишамен 
іске қосады, нәтижесінде автоматтың 
мониторында ойын символдары сурет-
телген бес барабанның айналуы көрсе-
тіледі. 10 ойын қатары ойнайды. Егер де 
барабандар тоқтағаннан кейін комбина-
циялар тігінен, көлденеңнен немесе 
қиғашынан (немесе олардың комбинация-
лары) ұтыс комбинациясын құраса, 
автомат ойыншыға тиісті индикациямен 
және монитордағы жазбамен, сонымен 
қатар тиісті дыбыспен сүйемелдеу арқы-
лы хабарлайды. "Фараон" символы ойын-
да «көз» символынан басқа барлық сим-
волдарды алмастырады, және алмастыру 
кезінде жүлдеты екі еселейді. Үш және 
одан да көп «көз» символдарының комби-
нациясы 15 бонустық ойындардан тұра-
тын серияны іске қосады, барлық ұтыста-
ры үшке көбейтіледі. Ағымдағы мөлше-
рлеме бойынша тегін ойындар барысында 
ойыншы қосымша тегін ойындарды ұтып 
ала алады. 

PLENTY ON TWENTY ойыны. Ойын-
шы мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 

того, игровой автомат при выпадении 
трех символов комара в запрещающем 
дорожном знаке на 1,3 и 5 вращающихся 
элементах в любой позиции или двух 
символов настольной лампы на 1 и 5 
вращающихся элементах в любой пози-
ции, предоставляет игроку так называе-
мые бесплатные игры-бонусы с возмож-
ностью получения дополнительного вы-
игрыша. Также игроку может быть пред-
ложено сыграть серию дополнительных 
игр. 

Игра PHARAOH'S GOLD II DELUXE. 
Игрок делает ставку и запускает игровую 
программу автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
игровыми символами. Играет 10 игровых 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и 
надписями на мониторе, а также соотве-
тствующим звуковым сопровождением. 
Символ "фараон" заменяет в игре все 
символы, кроме символа "глаз", и удваи-
вает приз при замене. Комбинация из 
трех и более символов "глаз" запускают 
серию из 15 бонусных игр, все выигрыши 
в которых умножаются на три. В ходе 
бесплатных игр, которые играются по 
текущей ставке, игрок может выиграть 
дополнительные бесплатные игры. 

Игра PLENTY ON TWENTY. Игрок де-
лает ставку и запускает игровую програм-
му автомата соответствующей клавишей, 
в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них символами. 
Играет 20 линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
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тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
Кез келген позицияда ұтыс алып келетін 
«Жұлдыз» символынан басқа барлық 
символдар оңнан солға қарай төленеді. 
«жетілік» және жеміс символдары жеке 
барабандардағы үйлесіммен пайда бола-
ды, осы арқылы ойыншыға біркелкі 
символдардың толық жинағын – ең 
жоғарғы ұтысты алуына мүмкіндік береді.

POWER DIAMONDS™ ойыны. Ойын-
шы мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар 
тоқтағаннан кейін комбинациялар тігі-
нен, көлденеңнен немесе қиғашынан 
(немесе олардың комбинациялары) ұтыс 
комбинациясын құраса, автомат ойын-
шыға тиісті индикациямен және мони-
тордағы жазбамен, сонымен қатар тиісті 
дыбыспен сүйемелдеу арқылы хабарлай-
ды. Power Diamonds™  бонустық ойын –
түріндегі жүлдетық құрамсыз, оның 
жоқтығы жолақтар және оларға төлем 
есептерінің жаңа мүмкіндіктері бойынша 
бай ойынмен орны толтырылатын ойын. 
«БРИЛИАНТ» символы барабанда кез 
келген позицияда барлық символдарды 
алмастырады. «БРИЛИАНТ» символы 2,3 
және 4 барабандарда пайда болуы мүмкін. 
«БРИЛИАНТ» символының қандай да бір 
барабанда әр кез пайда болған сайын, ол 
осы барабанда барлық позицияны алып, 
«БРИЛИАНТ» символдарын көбірек 
жинау үшін оны басқа барабандардың 
айналуына тегін бір айналымға ұстап 
тұрады. Сол жақтан оң жаққа қарай, және 
оң жақтан сол жаққа қарай комбинация-
лар ұтыстық болып табылады. Бес бірдей 
ұтыстар тек бір рет төленеді. 

POWER STARS ойыны. Ойыншы мөл-
шерлеме жасап, автоматтың ойын бағдар-
ламасын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 

индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Все 
символы оплачиваются справа налево, 
кроме символа "звезда", который прино-
сит выигрыш в любой позиции. Символ 
"семёрка" заменяет все символы, кроме 
символа "звезда". "Семёрка" и фруктовые 
символы появляются в сочетаниях на 
отдельных барабанах, давая таким обра-
зом шанс игроку получить полный набор 
одинаковых символов – наивысший 
выигрыш. 

Игра POWER DIAMONDS™. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
игровыми символами. Играет 10 игровых 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и 
надписями на мониторе, а также соотве-
тствующим звуковым сопровождением. 
Power Diamonds™  игра без призовой –
составляющей в виде бонусных игр, 
отсутствие которой компенсируется 
богатой игрой по линиям и новыми 
возможностями подсчёта выплат на них. 
Символ "БРИЛЛИАНТ" заменяет все 
символы на всех позициях на барабане. 
Символ "БРИЛЛИАНТ" может появить-
ся на 2,3 и 4 барабанах. Всякий раз, когда 
символ "БРИЛЛИАНТ" появляется на 
каком-либо барабане, он занимает все 
позиции на этом барабане и задерживает 
его на одно бесплатное вращение других 
барабанов, чтобы собрать больше симво-
лов "БРИЛЛИАНТ". Выигрышными 
являются комбинации слева направо, и 
справа налево. Пять одинаковых выигры-
шей выплачивается только один раз. 

Игра POWER STARS. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
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ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Жұлдыз» символы барабанда кез келген 
позицияда барлық символдарды алмасты-
рады. «ЖҰЛДЫЗ» символы 2,3 және 4 
барабандарда пайда болуы мүмкін. 
«ЖҰЛДЫЗ» символының қандай да бір 
барабанда әр кез пайда болған сайын, ол 
осы барабанда барлық позицияны алып, 
«ЖҰЛДЫЗ» символдарын көбірек жинау 
үшін оны басқа барабандардың айналуына 
тегін бір айналымға ұстап тұрады. Сол 
жақтан оң жаққа қарай, және оң жақтан 
сол жаққа қарай комбинациялар ұтыстық 
болып табылады. Бес бірдей ұтыстар тек 
бір рет төленеді.

QUEEN OF HEARTS DELUXE ойыны. 
Ойыншы мөлшерлеме жасап, автоматтың 
ойын бағдарламасын тиісті клавишамен 
іске қосады, нәтижесінде автоматтың 
мониторында ойын символдары сурет-
телген бес барабанның айналуы көрсе-
тіледі. 10 ойын қатары ойнайды. Егер де 
барабандар тоқтағаннан кейін комбина-
циялар тігінен, көлденеңнен немесе қиға-
шынан (немесе олардың комбинацияла-
ры) ұтыс комбинациясын құраса, автомат 
ойыншыға тиісті индикациямен және 
монитордағы жазбамен, сонымен қатар 
тиісті дыбыспен сүйемелдеу арқылы 
хабарлайды. «Жүрек» символы «черв дама-
сы» символынан басқа барлық символдар-
ды алмастырады. «черв дамасының» кез 
келген 3, 4 немесе 5 символдары 8, 15 
немесе 20 тегін ойынды сәйкесінше іске 
қосады. әрбір тегін ойыннан кейін  «херу-
вим» символы (символдары) пайда болып, 
экранда «жүрек» символын (символдарын) 
ретсіз қоюы мүмкін. «Херувимдер» жоғал-
ған кезде «жүректер» қалады, және барлық 
жүлдетар төленеді. Ағымдағы мөлшерл-

результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них игровыми симво-
лами. Играет 10 игровых линий. Если 
после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а 
также соответствующим звуковым соп-
ровождением. Символ "звезда" заменяет 
все символы на всех позициях на бараба-
не. Символ "ЗВЕЗДА" может появиться 
на 2,3 и 4 барабанах. Всякий раз, когда 
символ "ЗВЕЗДА" появляется на каком-
либо барабане, он занимает все позиции 
на этом барабане и задерживает его на 
одно бесплатное вращение других бара-
банов, чтобы собрать больше "ЗВЕЗД". 
Выигрышными является комбинации 
слева направо, и справа налево. Пять 
одинаковых выигрышей выплачивается 
только один раз. 

Игра QUEEN OF HEARTS DELUXE. 
Игрок делает ставку и запускает игровую 
программу автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
игровыми символами. Играет 10 игровых 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и 
надписями на мониторе, а также соотве-
тствующим звуковым сопровождением. 
Символ "сердце" заменяет все символы, 
кроме символа " дама червей". Любые 3, 4 
или 5 символов "дама червей" запускают 
8, 15, или 20 бесплатных игр соотве-
тственно. После каждой бесплатной 
игры символ (ы) "херувим" может поя-
виться и беспорядочно расставить сим-
вол (ы) " сердце" на экране. Когда "херуви-
мы" исчезают, "сердца" остаются, и все 
призы выплачиваются. В течение бес-
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еме бойынша ойналатын тегін ойындар 
кезінде ойыншы қосымша тегін ойындар-
ды ұтып ала алады. 

RICH WITCH ойыны. Ойыншы мөлше-
рлеме жасап, автоматтың ойын бағдарла-
масын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Мыстан» символы «қазан» символынан 
басқа барлық символдарды алмастырады. 
Кез келген 3, 4 немесе 5 «қазан» символы-
ның түсуі 13 тегін ойынды іске қосады, 
оларды ойнау кезінде бонустық ішімдікті 
ұтып алу үшін сиқырлы ингредиенттерді 
жинауға болады: мандрагор тамыры, 
шыбынжұт және беладонна. 7 қосымша 
тегін ойынды іске қосу үшін әрқайсысы-
нан біреуі қажет. Барлық қалған ингреди-
енттер келесі ойындар үшін сақталады. 
Бір сериядағы ингредиенттер саны 100-
ден аса алмайды. Тегін ойындар ағымдағы 
мөлшерлеме бойынша жүргізіледі.  

RICHES OF INDIA DELUXE ойыны. 
Ойыншы мөлшерлеме жасап, автоматтың 
ойын бағдарламасын тиісті клавишамен 
іске қосады, нәтижесінде автоматтың 
мониторында ойын символдары сурет-
телген бес барабанның айналуы көрсе-
тіледі. 10 ойын жолағы ойнайды. Егер де 
барабандар тоқтағаннан кейін комбина-
циялар тігінен, көлденеңнен немесе 
қиғашынан (немесе олардың комбинация-
лары) ұтыс комбинациясын құраса, 
автомат ойыншыға тиісті индикациямен 
және монитордағы жазбамен, сонымен 
қатар тиісті дыбыспен сүйемелдеу арқы-
лы хабарлайды. «Гуру» символы «жыланы 
бар кәрзеңке» символынан басқа барлық 
символдарды алмастырады. 3, 4 немесе 5 

платных игр, которые играются по 
текущей ставке, игрок может выиграть 
дополнительные бесплатные игры. 

Игра RICH WITCH. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них символами. 
Играет 20 линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствую-
щей индикацией и надписями на монито-
ре, а также звуковым сопровождением. 
Символ "ведьма" заменяет все символы, 
кроме символа "котёл". Любые 3, 4 или 5 
выпавших символа "котёл" запускают 13 
бесплатных игр, в течение которых 
можно собрать магические ингредиенты: 
корень мандрагоры, мухомор и беладон-
ну для выигрыша бонусного зелья. По 
одному каждого из них необходимо для 
запуска 7 дополнительных бесплатных 
игр. Все оставшиеся ингредиенты сохра-
няются для последующих игр. Количес-
тво ингредиентов за серию не может 
превысить 100. Бесплатные игры ведутся 
по текущей ставке. 

Игра RICHES OF INDIA DELUXE. 
Игрок делает ставку и запускает игровую 
программу автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
игровыми символами. Играет 10 игровых 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и 
надписями на мониторе, а также соотве-
тствующим звуковым сопровождением. 
Символ "гуру" заменяет все символы, 
кроме символа "корзина со змеёй".   
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«жыланы бар кәрзеңке» символының түсуі 
15, 20 немесе 25 тегін ойынды сәйкесінше 
іске қосады. Тегін ойын кезінде экранда  1 
және одан да көп «гуру» символдарының 
пайда болуы ұтысты 25 есеге дейін көбе-
йтуі мүмкін. Ағымдағы мөлшерлеме бой-
ынша тегін ойын кезінде екінші және 
келесі қосымша тегін ойындар іске қосы-
ла алмайды. 

ROARING FORTIES ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 40 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«WIND» символы «жұлдыз» символынан 
басқа барлық символдарды алмастырады. 
Барлық ұтыстар «жұлдыз» символынан 
басқа біркелкі символдардың комбинаци-
ясында таңдалған қатартарда сол жақтан 
оң жаққа қарай түседі. Барлық ойындар 
енгізілген кредит бітпейінше қатартар-
дың максималды саны бойынша ойнала-
ды. Ойын бастапқы мөлшерлемені 40 000 
ретке дейін арттыруға мүмкіндік береді.

ROCKIN' ROMЕ ойыны. Ойыншы мөл-
шерлеме жасап, автоматтың ойын бағдар-
ламасын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 40 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Арфа» символы «Цезарь», «Сенатор», 

Выпадение 3, 4 или 5 символов "корзина 
со змеёй" запускает 15, 20 или 25 бесплат-
ных игр соответственно. Во время бес-
платных игр появление на экране 1 и 
более символов "гуру" может умножить 
выигрыш до 25 раз. По текущей ставке во 
время бесплатной игры не может быть 
запущена вторая и последующие допол-
нительные бесплатные игры. 

Игра ROARING FORTIES. Игрок де-
лает ставку и запускает игровую програм-
му автомата соответствующей клавишей, 
в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов  
с изображёнными на них символами. 
Играет 40 линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по ве-
ртикали, горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Сим-
вол "WIND" заменяет все символы, 
кроме символа "звезда". Все выигрыши 
выпадают в комбинации однородных 
символов слева направо на выбранных 
линиях, кроме символа "звезда". Все игры 
играются по максимальному числу линий 
до тех пор, пока это позволяет внесённый 
кредит. Игра позволяет увеличить перво-
начальную ставку до 40 000 раз. 

Игра ROCKIN' ROMЕ. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них символами. Игра-
ет 20 линий. Если после остановки бара-
банов комбинации символов по вертика-
ли, горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат в себе выигрыш-
ную комбинацию, автомат сообщает об 
этом игроку соответствующей индика-
цией и надписями на мониторе, а так-    
же звуковым сопровождением. Символ 
"арфа" заменяет символы "Цезарь", 
"Сенатор", "Философ", "Легионер". 3 и 
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«Философ», «Легионер» символдарын ал-
мастырады. 3 және одан артық «Колизей» 
символдары 12 тегін ойынды іске қосады. 
«Сцена» сериясы кезінде символдар 
барабан ортасында пайда болуы мүмкін, 
және 15, 10, 5 немесе 2 кредитті сәйкесінше 
төлейтін 4 кейіпкердің біреуіне кездейсоқ 
түрде жүлде беруі мүмкін. Әр кез 4 
кейіпкер жиналған сайын қосымша 12 
тегін ойын беріледі. Тегін ойындар ағым-
дағы мөлшерлеме бойынша ойналады.   

ROYAL TREASURES™ deluxe. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабан және 10 қатары бар айналып 
тұрған элементтердің айналуы көрсе-
тіледі. Егер де барабандар тоқтағаннан 
кейін комбинациялар тігінен, көлдене-
ңнен немесе қиғашынан (немесе олардың 
комбинациялары) ұтыс комбинациясын 
құраса, автомат ойыншыға тиісті индика-
циямен және монитордағы жазбамен, 
сонымен қатар тиісті дыбыспен сүйемел-
деу арқылы хабарлайды.
КОРОНА ҚҰЛПЫ символынан басқа 
барлық символдарды алмастырады және 
алмастыру кезінде ұтысты екі еселейді. 3, 
4 немесе 5 КОРОНА символдары 18 тегін 
ойынды шақыртады. Тегін ойындардың 
жеңісі 3-ке көбейтіледі. Тегін ойын кезін-
де сіздер ағымдағы мөлшерлеме бойынша 
ойналатын қосымша тегін ойындарды 
ұтып ала аласыз. 
Сондай-ақ ойыншыға қосымша ойындар 
сериясын ойнауға ұсыныс түсу мүмкін. 
Қосымша ойын ойыншыға негізгі ойында 
карта түсін табу немесе оны жоғалту 
жолымен өзінің ұтысын екі еселеу ұсыны-
сын құрайды. 

SECRET OF EGYPT ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар 

более символов "Колизей" запускают 12 
бесплатных игр. В течение серии "Сцена" 
символы могут появляться на середин-
ных барабанах и случайно вознаграждать 
одного из 4 персонажей, которые выпла-
чивают 15, 10, 5, или 2 кредита соотве-
тственно. Каждый раз, когда соберется 
по 4 персонажа, дополнительно запуска-
ется 12 бесплатных игр. Бесплатные игры 
играются по текущей ставке. 

ROYAL TREASURES™ DELUXE. Игрок 
делает ставку и запускает программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение вращающихся 
элементов с 5 баранами и 10 линиями. 
Если после их остановки комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
в себе выигрышную комбинацию, авто-
мат сообщает об этом игроку соотве-
тствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровожде-
нием. 
КОРОНА заменяет все символы кроме 
символа ЗАМОК и удваивает выигрыш 
при замене. 3, 4 или 5 символов КОРОНА 
вызывают 18 бесплатных игр. Победы 
бесплатных игр умножаются на 3. В 
течение бесплатных игр Вы можете 
выиграть дополнительные бесплатные 
игры, которые играются по текущей 
ставке. 
Также игроку может быть предложено 
сыграть серию дополнительных игр. 
Дополнительная игра содержит в себе 
предложение игроку удвоить свой выиг-
рыш в основной игре путем угадывания 
цвета масти карт или потерять его. 

Игра SECRET OF EGYPT. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них игровыми симво-
лами. Играет 10 игровых линий. Если 
после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или 
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тоқтағаннан кейін комбинациялар тігі-
нен, көлденеңнен немесе қиғашынан (не-
месе олардың комбинациялары) ұтыс 
комбинациясын құраса, автомат ойын-
шыға тиісті индикациямен және мони-
тордағы жазбамен, сонымен қатар тиісті 
дыбыспен сүйемелдеу арқылы хабарлай-
ды. «Нефертити» символы «Анубус», 
«Хорус», және «Бастет» Құдай символда-
рынан басқа барлық символдарды алмас-
тырады. Олар 1, 3 және 5 барабандарда 
түскен кезде 10 тегін ойын іске қосылады, 
бұл ойынның ішінде «Анубус», «Хорус», 
және «Бастет» символдары барлық сим-
волдарды алмастырады. Тегін ойындар 
кезінде ойыншы ағымдағы мөлшерлеме 
бойынша ойналатын қосымша тегін ой-
ындарды ұтып ала алады. 

SHOGUN ойыны. Ойыншы мөлшерлеме 
жасап, автоматтың ойын бағдарламасын 
тиісті клавишамен іске қосады, нәтиже-
сінде автоматтың мониторында ойын 
символдары суреттелген бес барабанның 
айналуы көрсетіледі. 20 ойын қатары 
ойнайды. Егер де барабандар тоқтағаннан 
кейін комбинациялар тігінен, көлдене-
ңнен немесе қиғашынан (немесе олардың 
комбинациялары) ұтыс комбинациясын 
құраса, автомат ойыншыға тиісті индика-
циямен және монитордағы жазбамен, 
сонымен қатар тиісті дыбыспен сүйемел-
деу арқылы хабарлайды. «Сегун» символы 
«қылыш» символынан басқа барлық 
символдарды алмастырады. 3 және одан 
артық «қылыш» символы 15 тегін ойынды 
іске қосады. Егер тегін ойын кезінде 
экранда «сегун» символы пайда болса, ол 
барабанда барлық позицияларды қамтып 
барлық символдарды алмастырады. Тегін 
ойындар кезінде ойыншы ағымдағы мөл-
шерлеме бойынша ойналатын қосымша 
тегін ойындарды ұтып ала алады.

SILVER FOX ойыны. Ойыншы мөлшерл-
еме жасап, автоматтың ойын бағдарлама-
сын тиісті клавишамен іске қосады, нәти-
жесінде автоматтың мониторында ойын 
символдары суреттелген бес барабанның 
айналуы көрсетіледі. 10 ойын қатары 

диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а 
также соответствующим звуковым со-
провождением. Символ "Нефертити" 
заменяет все символы, кроме символов 
богов "Анубис", "Хорус" и "Бастет". При 
их выпадении на барабанах 1, 3 и 5 запуска-
ются 10 бесплатных игр, в течение кото-
рых символы "Анубис", "Хорус" и "Бас-
тет" заменяют все символы. В течение 
бесплатных игр игрок может выиграть 
дополнительные бесплатные игры, кото-
рые играются по текущей ставке. 

Игра SHOGUN. Игрок делает ставку и 
запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате 
чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображён-
ными на них символами. Играет 20 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат в себе выигрыш-
ную комбинацию, автомат сообщает об 
этом игроку соответствующей индика-
цией и надписями на мониторе, а      
также звуковым сопровождением. Сим-
вол "сегун" заменяет все символы, кроме 
символа "меч". 3 и более символа "меч" 
запускают 15 бесплатных игр. Если в 
течение бесплатных игр на экране появ-
ляется символ "сегун", он захватывает все 
позиции на барабане и заменяет все 
символы. В течение бесплатных игр 
игрок может выиграть дополнительные 
бесплатные игры, которые играются по 
текущей ставке. 

Игра SILVER FOX. Игрок делает ставку 
и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате 
чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображён-
ными на них игровыми символами. 
Играет 10 игровых линий. Если после 
остановки барабанов комбинации симво-
лов по вертикали, горизонтали или 
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ойнайды. Егер де барабандар тоқтағаннан 
кейін комбинациялар тігінен, көлдене-
ңнен немесе қиғашынан (немесе олардың 
комбинациялары) ұтыс комбинациясын 
құраса, автомат ойыншыға тиісті индика-
циямен және монитордағы жазбамен, 
сонымен қатар тиісті дыбыспен сүйемел-
деу арқылы хабарлайды. «Қарабурыл 
түлкі» символы «солтүстік шұғыласы» 
символынан басқа барлық символдарды 
алмастырады, және алмастыру кезінде 
ұтысты екі еселейді. 3 және одан артық 
«сотүстік шұғыласы» символдары түскен 
кезде 15 тегін ойын іске қосылады, бұл 
кезде ұтыстар үш еселенеді. Жүлделі 
ойындар кезінде ойыншы қосымша тегін 
ойындар ұтып алуы мүмкін, оның ұтыста-
ры үш еселенеді және ағымдағы мөлшерл-
еме бойынша ойналады.

SISSI – EMPRESS OF AUSTRIA. Ойын-
шы мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. «Си-
си» символы «сарай» символынан бас-қа 
барлық символдарды алмастырады. Үш 
және одан артық «Сарай» символының 
түсуі 20 тегін ойынды іске қосады. Тегін 
ойындар қайта ұтуы мүмкін және ағымда-
ғы мөлшерлеме бойынша ойналады. 

SIZZLING HOT deluxe ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 5 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 

диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствую-
щей индикацией и надписями на монито-
ре, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. Символ "чернобурая 
лиса" заменяет все символы, кроме 
символа "северное сияние", и при замене 
удваивает выигрыш. При выпадении 3 и 
более символов "северное сияние" запус-
кается 15 бесплатных игр, при которых 
выигрыши утраиваются. В течение при-
зовых игр игрок может выиграть допол-
нительные бесплатные игры, выигрыши 
которых утраиваются и которые играют-
ся по текущей ставке. 

Игра SISSI – Empress of Austria. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей кла-
вишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
символами. Играет 20 линий. Если после 
остановки барабанов комбинации симво-
лов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
в себе выигрышную комбинацию, авто-
мат сообщает об этом игроку соотве-
тствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровожде-
нием. Символ "Сиси" заменяет все симво-
лы, кроме символа "дворец" . Выпадение 
трёх и более символов "дворец" запуска-
ют 20 бесплатных игр. Бесплатные игры 
могут быть выиграны снова и играются 
по текущей ставке. 

Игра SIZZLING HOT DELUXE. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей кла-
вишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
игровыми символами. Играет 5 игровых 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по горизонтали 
или диагонали (или их комбинации) со-
держат выигрышную комбинацию оди-
наковых символов, автомат сообщает об 
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олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға ти-
істі индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. Сол 
жақтан оңға қарай кез келген позицияда 
ұтатын «ЖҰЛДЫЗ» алмастырушы симво-
лынан басқа белгіленген қатартардағы 
комбинациялар ұтады.

SIZZLING STARS ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Жұлдыз» символы барабанның барлық 
позицияларындағы барлық символдарды 
алмастырады. «Жұлдыз» символы 2, 3, 4 
барабандарында пайда болуы мүмкін. 
«ЖҰЛДЫЗ» символы әр кез пайда болған 
сайын, ол осы барабанда барлық позиция-
ға ауысып, көбірек жұлдыз жинау үшін 
оны басқа барабандардың айналуына те-
гін бір айналымға ұстап тұрады. Сол 
жақтан оң жаққа қарай, және оң жақтан 
сол жаққа қарай комбинациялар ұтыстық 
болып табылады. Бес бірдей ұтыстар тек 
бір рет төленеді.

STARS PAY ойыны. Ойыншы мөлшерл-
еме жасап, автоматтың ойын бағдарлама-
сын тиісті клавишамен іске қосады, нәти-
жесінде автоматтың мониторында ойын 
символдары суреттелген бес барабанның 
айналуы көрсетіледі. 10 ойын қатары 
ойнайды. Егер де барабандар тоқтағаннан 
кейін комбинациялар тігінен, көлдене-
ңнен немесе қиғашынан (немесе олардың 
комбинациялары) ұтыс комбинациясын 
құраса, автомат ойыншыға тиісті индика-
циямен және монитордағы жазбамен, 

этом игроку соответствующей индика-
цией и надписями на мониторе, а также 
соответствующим звуковым сопровож-
дением. Выигрывают комбинации слева 
направо на фиксированных линиях, кро-
ме заменяющего символа "ЗВЕЗДА", ко-
торый выигрывает в любой позиции. Все 
выигрыши суммируются. 

Игра SIZZLING STARS. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них игровыми симво-
лами. Играет 10 игровых линий. Если 
после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а 
также соответствующим звуковым со-
провождением. Символ "звезда" заменя-
ет все символы на всех позициях бараба-
на. Символ "звезда" может появиться на 
барабанах 2, 3, 4. При каждом появлении 
символа "звезда" он переходит на все 
позиции этого барабана и удерживается в 
течение еще одного бесплатного враще-
ния других барабанов, чтобы собрать как 
можно больше звёзд. Выигрыши выпла-
чиваются и по комбинациям справа на-
лево, и слева направо. Пять выигрышей 
одного типа выплачиваются только один 
раз. 

Игра STARS PAY. Игрок делает ставку и 
запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате 
чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображён-
ными на них игровыми символами. 
Играет 10 игровых линий. Если после 
остановки барабанов комбинации симво-
лов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе,    
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сонымен қатар тиісті дыбыспен сүйемел-
деу арқылы хабарлайды. «Жұлдыз» симво-
лы барабанның барлық позицияларында-
ғы барлық символдарды алмастырады. 
«Жұлдыз» символы 2, 3, 4 барабандарында 
пайда болуы мүмкін. «ЖҰЛДЫЗ» симво-
лы әр кез пайда болған сайын, ол осы 
барабанда барлық позицияға ауысып, 
көбірек жұлдыз жинау үшін оны басқа 
барабандардың айналуына тегін бір ай-
налымға ұстап тұрады. Сол жақтан оң 
жаққа қарай, және оң жақтан сол жаққа 
қарай комбинациялар ұтыстық болып 
табылады. Бес бірдей ұтыстар тек бір рет 
төленеді.

TALES OF FORTUNE DELUXE ойыны. 
Ойыншы мөлшерлеме жасап, автоматтың 
ойын бағдарламасын тиісті клавишамен 
іске қосады, нәтижесінде автоматтың 
мониторында ойын символдары сурет-
телген бес барабанның айналуы көрсе-
тіледі. 10 ойын қатары ойнайды. Егер де 
барабандар тоқтағаннан кейін комбина-
циялар тігінен, көлденеңнен немесе қиға-
шынан (немесе олардың комбинацияла-
ры) ұтыс комбинациясын құраса, авто-мат 
ойыншыға тиісті индикациямен және 
монитордағы жазбамен, сонымен қатар 
тиісті дыбыспен сүйемелдеу арқылы 
хабарлайды. «Ертекші» символы «алау» 
символынан басқа барлық символдарды 
алмастырады, және алмастыру кезінде 
ұтысты екі еселейді. Белсенді ойын 
қатартарында 3 немесе 4 бірдей «айдаһар», 
«сәттілік бикеші», немесе «алтыны бар 
құмыра» символдарының түсуі қалған 
барабандарда 5 қайта іске қосылу іске 
қосылады. Қалған барлық барабандар бес 
рет автоматты түрде айналымға қосыла-
ды, сонымен бірге олардың арасында 
ертегі кейіпкерлерінің символдары түс-
кендер белгіленеді. Қорытынды ұтыс 
қатарты іске қосқаннан кейін төленеді. 
Қалған барлық ұтыстар қайта іске қосу-
дың алдында төленеді. 

THE MAGIC FLUTE ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 

а также соответствующим звуковым со-
провождением. Символ "звезда" заменя-
ет все символы на всех позициях бараба-
на. Символ "звезда" может появиться на 
барабанах 2, 3, 4. При каждом появлении 
символа "звезда" он переходит на все 
позиции этого барабана и удерживается в 
течение еще одного бесплатного враще-
ния других барабанов, чтобы собрать как 
можно больше звёзд. Выигрыши выпла-
чиваются и по комбинациям справа на-
лево, и слева направо. Пять выигрышей 
одного типа выплачиваются только один 
раз. 

Игра TALES OF FORTUNE DELUXE. 
Игрок делает ставку и запускает игровую 
программу автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
игровыми символами. Играет 10 игровых 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и 
надписями на мониторе, а также соотве-
тствующим звуковым сопровождением. 
Символ "сказочник" заменяет все симво-
лы, кроме символа "костёр", и удваивает 
выигрыш при замене. В случае выпадения 
на активных игровых линиях 3 или 4 
одинаковых символов "дракон", "леди 
удача" или "горшок с золотом" запускает-
ся пять перезапусков на оставшихся бара-
банах. Все оставшиеся барабаны пяти-
кратно автоматически запускаются во 
вращение, причем фиксируются те из 
них, на которых выпали символы сказоч-
ных персонажей. Итоговый выигрыш 
выплачивается после запуска линии. Все 
остальные выигрыши выплачиваются 
перед перезапуском. 

Игра THE MAGIC FLUTE. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 



қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. «Түн 
ханшайымы» символы «флейта» символы-
нан басқа барлық символдарды алмасты-
рады. Үш және одан артық «флейта» 
символдарының түсуі 12 тегін ойынды 
іске қосады. Тегін ойындар қайта ұтуы 
мүмкін және ағымдағы мөлшерлеме бой-
ынша ойнайды.

THE MING DYNASTY ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Әскер» символы «айдаһар» символынан 
басқа барлық символдарды алмастырады, 
және алмастыру кезінде ұтысты екі 
еселейді. 3 және одан артық «айдаһар» 
символдары 15 тегін ойынды іске қосады, 
бұндағы ұтыстар үшке артады. Ағымдағы 
мөлшерлеме бойынша ойналатын тегін 
ойындар тегін бонустық ойын кезінде 
қайта ұта алады. 

TIKI ISLAND ойыны. Ойыншы мөлше-
рлеме жасап, автоматтың ойын бағдарла-
масын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар 

отображается вращение пяти барабанов  
с изображёнными на них символами. 
Играет 20 линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Сит-
мвол "королева ночи" заменяет все сим-
волы, кроме символа "флейта". Выпаде-
ние трёх и более символов "флейта" 
запускает 12 бесплатных игр. Бесплатные 
игры могут быть выиграны снова и 
играются по текущей ставке. 

Игра THE MING DYNASTY. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
игровыми символами. Играет 10 игровых 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и 
надписями на мониторе, а также соотве-
тствующим звуковым сопровождением. 
Символ "воин" заменяет все символы, 
кроме символа "дракон", и при замене 
удваивает выигрыш. Три и более симво-
лов "дракон" запускают 15 бесплатных 
игр, выигрыши по которым увеличива-
ются на три. Бесплатные игры, которые 
играются по текущей ставке, могут быть 
выиграны снова во время бонусной 
бесплатной игры. 

Игра TIKI ISLAND. Игрок делает ставку 
и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате 
чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображён-
ными на них символами. Играет до 40 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
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тоқтағаннан кейін комбинациялар тігі-
нен, көлденеңнен немесе қиғашынан 
(немесе олардың комбинациялары) ұтыс 
комбинациясын құраса, автомат ойын-
шыға тиісті индикациямен және мони-
тордағы жазбамен, сонымен қатар тиісті 
дыбыспен сүйемелдеу арқылы хабарлай-
ды. «Тики» символы «коктейль» символы-
нан басқа барлық символдарды алмасты-
рады. «Тики» символы жиналып барып 
шығады. Ұтыстар бойынша барлық тө-
лемдер симолдар оңнан солға қарай 
түскенде төленеді, тек кез келген позици-
яда ұтатын «коктейль» символынан басқа.

TOTALLY WILD ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Джунгли» символы барлық символдарды 
алмастырады. 3, 4 немесе 5 «джунгли» 
символдары сәйкесінше 10, 15 немесе 20 
тегін ойынды іске қосады. Тегін ойын 
кезінде «ягуар», «маймыл», «құс» және 
«бақа» символдары «джунгли» символынан 
басқа барлық символдарды алмастырады.

ULTRA HOT DELUXE ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген үш 
барабанның айналуы көрсетіледі. 5 ойын 
қатары ойнайды. Ұтыстар белгіленген 
бес қатар бойынша үш бірдей символдары 
кезінде түседі. Егер барлық ойын алаңы 
бірдей симолды құраса, барлық ұтыстар 
екіге көбейеді. Егер барабан тоқтағаннан 
кейін символдар ұтыс комбинациясын 
құраса,  автомат ойыншыға тиісті индика-

горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат в себе выигрыш-
ную комбинацию, автомат сообщает об 
этом игроку соответствующей индика-
цией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "Ти-
ки" заменяет все символы, за исключени-
ем символа "коктейль". Символ "Тики" 
появляется накапливаясь. Все выплаты 
по выигрышам производятся при выпа-
дении символов слева направо, кроме 
символа "коктейль", который выигрыва-
ет в любой позиции. 

Игра TOTALLY WILD. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов  
с изображёнными на них символами. 
Играет 20 линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Сим-
вол "джунгли" заменяет все символы. 3,4 
или 5 символов "джунгли" запускают 
соответственно 10, 15, или 20 бесплатных 
игр. В течение бесплатных игр символы 
"ягуар", "обезьяна", "птица" и "лягушка" 
заменяют все символы, кроме символа 
"джунгли" . Бесплатные игры играются 
по текущей ставке. 

Игра ULTRA HOT DELUXE. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей кла-
вишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение трёх 
барабанов с изображёнными на них 
игровыми символами. Играет 5 игровых 
линий. Выигрыши выпадают по 5-ти 
фиксированным линиям при трех одина-
ковых символах. Если все игровое поле 
занимают одинаковые символы, все 
выигрыши умножаются на два. Если 
после остановки барабанов комбинации 
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циямен және монитордағы жазбамен, 
сонымен қатар тиісті дыбыспен сүйемел-
деу арқылы хабарлайды. 

WHITE SHARK ойыны. Ойыншы мөл-
шерлеме жасап, автоматтың ойын бағдар-
ламасын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Дайвер қыз» символы «акула» символы-
нан басқа барлық символдарды алмасты-
рады, және алмастыру кезінде барлық 
ұтыстарды екі еселейді. 3 және одан артық 
«акула» символдары 12, 15, немесе 20 тегін 
ойындары бар қосымша тегін ойындарды 
және қосымша бонустық ойындарды үш 
еселейді, бұл ойындарда  майда балықтар-
даң ауыспалы топтары қосымша тегін 
ойындар болып табылады, бұл ойындарда 
қайта іске қосылған қосымша ойындар-
дың әрқайсысы кездейсоқ түрде ұтысқа 
ие болады, ал акула оларды жеп қояды. 
Тегін ойындар ағымдағы мөлшерлеме 
бойынша ойналады.
WILD GUY ойыны. Ойыншы мөлшерл-
еме жасап, автоматтың ойын бағдарлама-
сын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Жабайы адам» символы «динозавр» және 
«от» символдарынан басқа барлық символ-
дарды алмастырады. Үш «От» символы 2-

символов являются выигрышными, авто-
мат сообщает об этом игроку соотве-
тствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также соответствующим 
звуковым сопровождением. 

Игра WHITE SHARK. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них игровыми симво-
лами. Играет 10 игровых линий. Если 
после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе,    а 
также соответствующим звуковым со-
провождением. Символ "девочка-дайвер" 
заменяет все символы, кроме символа 
"акула", и удваивает все выигрыши при 
замене. 3 и более символа "акула" запуска-
ют специальные бесплатные игры с 12, 15 
или 20 бесплатными играми, утраиваю-
щими выигрыши, и дополнительную 
бонусную игру, в которой меняющиеся 
группы мелких рыб представляют допол-
нительные бесплатные игры, в которых 
случайным образом выигрывает каждая 
из перезапущенных дополнительных игр, 
а акула съедает их. Бесплатные игры 
играются по текущей ставке. 

Игра WILD GUY. Игрок делает ставку и 
запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате 
чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображён-
ными на них символами. Играет 20 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат в себе выигрыш-
ную комбинацию, автомат сообщает об 
этом игроку соответствующей индика-
цией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "ди-
карь" заменяет все символы, кроме 
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ге көбейтілген бастапқы жүлдесі бар тегін 
ойындарды іске қосады. Тегін ойындар 
кезіндегі 2 «от» символы бастапқы кө-
бейткішті 1 есе арттырады, ал 3 «от» сим-
волы көбейткішті екі есеге арттырады. 
Мүмкін болған максималды көбеткіш 
саны – 15. Тегін ойын барысында 5 бара-
банда «бұлт» символы пайда болуы 
мүмкін. Жиналған бұлттар 2 экранда 
найзағай шақырса, тегін ойындар аяқтала-
ды. «Динозавр» символы «от» символынан 
басқа барлық символдарды алмастырады, 
және де «жабайы адамды» іске қосады, 
әсіресе егер ол 3 барабанда кез келген 
позицияда пайда болатын болса. «Жабайы 
адам» ойыны барысында көрші позиция-
лар арқылы серкіруі мүмкін және ол «от» 
символынан басқа барлық символдарды 
«жабайы адам» символына ауысуына әкеп 
соғуы мүмкін. 

WILD WEST CASH ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Ковбой» символы «бар» символдарынан 
басқа барлық символдарды алмастырады. 
Үш және одан артық «бар» символдары 
бастапқы 10 ойынды оған қоса «биші» 
бонустық сериясын іске қосады. Бұл 
серия барысында бишілер кез келген 
позицияда пайда болып, барлық символ-
дарды алмастырады. Әрбір осындай 
символ 4 тегін ойын кезінде жарамды 
болады. Кем дегенде бір биші жұмыс істеп 
тұрған жағдайда тегін ойындар ойнатыла-
ды. Тегін ойындар ағымдағы мөлшерлеме 
бойынша ойналады.

WINGS OF FIRE ойыны. Ойыншы 

символов "динозавр" и "огонь". Три 
символа "огонь" запускают бесплатные 
игры с начальным призом, умноженным 
на 2. Во время бесплатных игр 2 символа 
"огонь" увеличивают первоначальный 
множитель на 1, а 3 символа "огонь" 
увеличивает множитель на 2. Максималь-
но возможный множитель - 15. В течении 
бесплатной игры могут появиться симво-
лы "туча" на 5 барабане. Бесплатные игры 
заканчиваются, когда накопленные тучи 
вызывают грозу на 2 экране. Символ 
"динозавр" заменяет все символы, кроме 
символа "огонь", и запускает "дикаря", 
особенно если он появляется в любой 
позиции на 3 барабане. В ходе игры 
"дикарь" может перепрыгивать через 
соседние позиции и может привести к 
тому, чтобы все символы заменить сим-
волами "дикарь", кроме символа "огонь". 

Игра WILD WEST CASH. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них символами. 
Играет 20 линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по вер-
тикали, горизонтали или диагонали (или 
их комбинации) содержат в себе выиг-
рышную комбинацию, автомат сообщает 
об этом игроку соответствующей инди-
кацией и надписями на мониторе, а  
также звуковым сопровождением. Сим-
вол "ковбой" заменяет все символы, 
кроме символа " бар". Три и более симво-
ла "бар" запускают 10 первоначальных 
игр плюс бонусную серию "Танцовщи-
ца". В течение этой серии танцовщицы 
могут появляться в любой позиции и 
заменять все символы. Каждый такой 
символ действует в течение 4 бесплатных 
игр. Дополнительные бесплатные игры 
играются, пока действует хотя бы одна 
танцовщица. Бесплатные игры играются 
по текущей ставке. 

Игра WINGS OF FIRE. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
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мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Отты құс» символы «қасқыр» символы-
нан басқа барлық символдарды алмасты-
рады. Ол үшінші барабанда пайда болып, 
барабанның барлық позицияларына 
таратылады. Үш «қасқыр» символы 15 
тегін ойынды тегін ойынды іске қосады. 
Тегін ойындар барысында «отты құс» 
символы сондай-ақ 2 және 4 барабандарда 
пайда болып, «қасқыр» символынан басқа 
барлық символдарды алмастырады.

XTRA HOT ойыны. Бұл нағыз қапыл 
ұтыстардың жемісті рецептілері. Бұл 
ойын көбейтілетін шаттық пен мол 
ұтыстар береді. Ойыншы мөлшерлеме 
жасап, автоматтың ойын бағдарламасын 
тиісті клавишамен іске қосады, нәтиже-
сінде автоматтың мониторында көрсе-
тіледі. Егер де барабандар тоқтағаннан 
кейін комбинациялар тігінен, көлдене-
ңнен немесе қиғашынан (немесе олардың 
комбинациялары) ұтыс комбинациясын 
құраса, автомат ойыншыға тиісті индика-
циямен және монитордағы жазбамен, 
сонымен қатар тиісті дыбыспен сүйемел-
деу арқылы хабарлайды. «Апельсин», «қара 
өрік», «лимон» және «шие» символдары 
бірдей символдар 1-3 барабанында (көбет-
кіш х3), 1-4 барабанында (көбеткіш х4) 
немесе 1-5 барабандарында (көбеткіш х5) 
пайда болғанда көбейтілетін серияларды 
іске қосады. Ұтыстар сол жақтан оң жаққа 
қарай түскен «жұлдыз» символынан басқа 
белгіленген бес қатартардағы бірдей 
комбинацияларға төленеді. Бұл символ 
кез келген позицияда ұтыс береді. Барлық 
ұтыстар жинақталады.

автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов  
с изображёнными на них символами. 
Играет 20 линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Сим-
вол "огненная птица" заменяет все симво-
лы, кроме символа "волк". Она появляет-
ся на третьем барабане и распространяет-
ся на все позиции на барабане. Три симво-
ла "волк" запускают 15 бесплатных игр. В 
ходе бесплатных игр символ "огненная 
птица" появляется также на 2 и 4 бараба-
нах и заменяет все символы, кроме симво-
ла "волк". 

Игра XTRA HOT. Это фруктовые рецеп-
ты по-настоящему горячих выигрышей. 
Эта игра сулит умножающееся веселье и 
богатые выигрыши. Игрок делает ставку 
и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате 
чего на мониторе автомата отображает-
ся. Если после их остановки комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
в себе выигрышную комбинацию, авто-
мат сообщает об этом игроку соотве-
тствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровожде-
нием. 
Символы "апельсин", "слива", "лимон" и 
"вишня" запускают умножающую серию, 
когда одинаковые символы появляются 
на барабанах 1-3(множитель х3), на бараба-
нах 1-4 (множитель х4) или барабанах 1-5 
(множитель х5). Выигрыши выплачива-
ются за комбинации одного вида выпав-
шие слева направо на 5-фиксированных 
линиях, кроме выпавшего символа "звез-
да". Этот символ приносит выигрыш в 
любой позиции. Все выигрыши суммиру-
ются. 
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AIR RACER ойыны. Ойыншы мөлшерл-
еме жасап, автоматтың ойын бағдарлама-
сын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар 
тоқтағаннан кейін комбинациялар 
тігінен, көлденеңнен немесе қиғашынан 
(немесе олардың комбинациялары) ұтыс 
комбинациясын құраса, автомат ойын-
шыға тиісті индикациямен және мони-
тордағы жазбамен, сонымен қатар тиісті 
дыбыспен сүйемелдеу арқылы хабарлай-
ды. Символ "самолёт" заменяет все симво-
лы, кроме символа "кубок" и символа 
"воздушная гонка". «Ұшақ» символы 
«кубок» символынан басқа барлық символ-
дарды алмастырады. Түскен үш «кубок» 
символы «әуе жарысы» сериясының тегін 
ойындарын іске қосады. Осы серияда «әуе 
жарысы» символы әр кез пайда болған 
сайын, ойыншы екі ұшақ жарысында 
жеңімпаз-ұшаққа мөлшерлеме жасауға 
мүмкіндік алады. Егер ойыншының 
мөлшерлемесі ұтысты болса, осы серияда 
ұтыстың көбейткіші 1-ге артады, болма-
ған жағдайда ойыншыға екінші мүмкіндік 
беріледі. Үш мүмкіндіктен кейін серия 
аяқталады. Тегін ойындар ағымдағы 
мөлшерлеме бойынша жүргізіледі. 

ALWAYS HOT DELUXЕ. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген үш 
барабанның айналуы көрсетіледі. 5 ойын 
қатары ойнайды (көлденеңнен үшеу және 
қиғашынан екеу оңнан солға солдан оңға 
қарай). Егер де барабандар тоқтағаннан 
кейін комбинациялар тігінен, көлдене-
ңнен немесе қиғашынан (немесе олардың 
комбинациялары) ұтыс комбинациясын 
құраса, автомат ойыншыға тиісті индика-
циямен және монитордағы жазбамен, 
сонымен қатар тиісті дыбыспен сүйемел-
деу арқылы хабарлайды.

AMAZON TREASURES™ ойыны. Ойын-

Игра AIR RACER. Игрок делает ставку и 
запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате 
чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображён-
ными на них символами. Играет 20 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат в себе выигрыш-
ную комбинацию, автомат сообщает об 
этом игроку соответствующей индика-
цией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ 
"самолёт" заменяет все символы, кроме 
символа "кубок" и символа "воздушная 
гонка". Три выпавших символа "кубок" 
запускают бесплатные игры серии "воз-
душная гонка". При каждом появлении 
символа "воздушная гонка" в этой серии, 
игрок получает шанс сделать ставку на 
самолет-победитель в состязании двух 
самолетов. Если ставка игрока окажется 
выигрышной, множитель выигрыша в 
этой серии увеличится на 1, в противном 
случае игроку дается второй шанс. После 
трех шансов серия заканчивается. Бес-
платные игры ведутся по текущей ставке. 

Игра ALWAYS HOT DELUXЕ. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение трёх 
барабанов с символами. Играет 5 линий 
(три по горизонтали и две по диагонали 
справо налево и слева направо). Если 
после остановки барабанов комбинации 
символов по горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, состоящую 
из трёх одинаковых изображений, авто-
мат сообщает об этом игроку соотве-
тствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровожде-
нием. 

Игра AMAZON TREASURES™. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей 

36



шы мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар 
тоқтағаннан кейін комбинациялар тігі-
нен, көлденеңнен немесе қиғашынан 
(немесе олардың комбинациялары) ұтыс 
комбинациясын құраса, автомат ойын-
шыға тиісті индикациямен және мони-
тордағы жазбамен, сонымен қатар тиісті 
дыбыспен сүйемелдеу арқылы хабарлай-
ды. «Ғибадатхана» символы арнайы ұлғай-
тылатын символдан басқа барлық символ-
дарды алмастырады. Ойын автоматы үш 
және одан артық «ғибадатхана» символда-
ры айналып тұрған элементтердің кез 
келген позициясында түскен кезде ойын-
шыға қосымша ұтыс алу мүмкіндігімен 10 
тегін ойын береді. Тегін ойын барысында 
барабандарда барлық үш позицияны 
қамтитын автоматты түрде арнайы сим-
вол таңдалады және олардың кез келген-
іне ұтыс әкеледі. Жүлде ойындары кезінде 
Сіз ағымдағы мөлшерлеме бойынша ой-
налатын қосымша тегін ойындар ұтып ала 
аласыз.

BEETLE MANIA DELUXЕ ойыны. 
Ойыншы мөлшерлеме жасап, автоматтың 
ойын бағдарламасын тиісті клавишамен 
іске қосады, нәтижесінде автоматтың 
мониторында ойын символдары сурет-
телген бес барабанның айналуы көрсе-
тіледі. 10 ойын қатары ойнайды. Егер де 
барабандар тоқтағаннан кейін комбина-
циялар тігінен, көлденеңнен немесе 
қиғашынан (немесе олардың комбинация-
лары) ұтыс комбинациясын құраса, авто-
мат ойыншыға тиісті индикациямен және 
монитордағы жазбамен, сонымен қатар 
тиісті дыбыспен сүйемелдеу арқылы 
хабарлайды. «Ара» символы ұтыс комби-
нацияларында «нота» символынан және 
тегін ойындардағы «ара» символынан бас-
қа барлық символдарды алмастырады. 
Үш және одан артық «нота» символдары 
бірінші барабаннан бастап қатар түскенде, 
10 тегін бонустық ойындар сериясы іске 

клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
символами. Играет 10 игровых линий. 
Если после остановки барабанов комби-
нации символов по вертикали, горизон-
тали или диагонали (или их комбинации) 
содержат в себе выигрышную комбина-
цию, автомат сообщает об этом игроку 
соответствующей индикацией и надпися-
ми на мониторе, а также звуковым сопро-
вождением. Символ «ХРАМ» заменяет 
все символы, кроме специального расши-
ряющегося символа. Игровой автомат 
при выпадении трех и более символов 
«ХРАМ» в любых позициях на вращаю-
щихся элементах, предоставляет игроку 
10 бесплатных игр с возможностью 
получения дополнительного выигрыша. 
В ходе бесплатных игр автоматически 
выбирается специальный символ, кото-
рый охватывает все три позиции на 
барабанах и приносит выигрыш на любой 
из них. В течение призовых игр Вы може-
те выиграть дополнительные бесплатные 
игры, которые играются по текущей 
ставке. 

Игра BEETLE MANIA DELUXЕ. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными символами. 
Играет 10 линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствую-
щей индикацией и надписями на монито-
ре, а также звуковым сопровождением. 
Символ "пчела" заменяет все символы в 
выигрышных комбинациях, кроме 
символа "нота" и в бесплатных игр симво-
ла "жук". При выпадении трех и более 
символов "нота" подряд, начиная с перво-
го барабана, запускается серия из 10 
бесплатных бонусных игр. Если символ 
"жук" появляется во время бесплатной 
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қосылады. Егер тегін ойын кезде ортада-
ғы барабанда пайда болса, Сіз жануарлар 
қойылымын көріп, барлық ұтысты екі 
еселей аласыз. Тегін ойындар бонус 
кезінде қайта түсе алмайды. Тегін ойын-
дар ағымдағы мөлшерлеме бойынша 
ойналады.

BEYOND THE STARS ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар 
тоқтағаннан кейін комбинациялар 
тігінен, көлденеңнен немесе қиғашынан 
(немесе олардың комбинациялары) ұтыс 
комбинациясын құраса, автомат ойын-
шыға тиісті индикациямен және мони-
тордағы жазбамен, сонымен қатар тиісті 
дыбыспен сүйемелдеу арқылы хабарлай-
ды. «Жатжерлік» символы барлық экипаж 
мүшелері символын алмастырады. 3, 4 
немесе 5 «космос кемесі» символы артты-
рылған бонусы бар 12 тегін ойынды іске 
қосады. Әр жиналған екі космос кемесі 
экипажды немесе жарақтарды жақсарту 
арқылы марапаттайды. 4 немесе 5 кеме 
арқылы іске қосылған тегін ойындар 
сәйкесінше 1 немесе 2 арттырудан бастай-
ды.

BOOK OF RA DELUXE ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген 
барабандардың айналуы көрсетіледі. Егер 
де барабандар тоқтағаннан кейін комби-
нациялар тігінен, көлденеңнен немесе 
қиғашынан (немесе олардың комбинация-
лары) ұтыс комбинациясын құраса, 
автомат ойыншыға тиісті индикациямен 
және монитордағы жазбамен, сонымен 
қатар тиісті дыбыспен сүйемелдеу арқы-
лы хабарлайды. Бұдан басқа, ойын автома-
ты үш және одан артық кітап символдары-
ның айналып тұрған элементтерде кез 
келген позицияда түсуі кезде ойыншыға 

игры на среднем барабане, Вы сможете 
увидеть живое представление, и удвоить 
весь выигрыш. Бесплатные игры не 
могут повторно выпасть во время бонуса. 
Бесплатные игры играются по текущей 
ставке. 

Игра BEYOND THE STARS. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
символами. Играет 20 линий. Если после 
остановки барабанов комбинации симво-
лов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
в себе выигрышную комбинацию, авто-
мат сообщает об этом игроку соотве-
тствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровожде-
нием. Символ "иноземец" заменяет 
символы всех членов экипажа. 3, 4 или 5 
символов "космический корабль" запус-
кают 12 бесплатных игр с повышенным 
бонусом. Каждые два собранных косми-
ческих корабля награждают улучшением 
экипажа или снаряжения. Бесплатные 
игры, запущенные 4 или 5 кораблями, 
начинаются с повышения на 1 или 2 
соответственно. 

Игра BOOK OF RA DELUXE. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей кла-
вишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение бараба-
нов с изображёнными на них символами. 
Если после остановки барабанов комби-
нации символов по вертикали, горизон-
тали или диагонали (или их комбинации) 
содержат в себе выигрышную комбина-
цию, автомат сообщает об этом игроку 
соответствующей индикацией и надпися-
ми на мониторе, а также звуковым сопро-
вождением. Кроме того, игровой автомат 
при выпадении трех и более символов 
книг в любых позициях на вращающихся 
элементах, предоставляет игроку 10 
бесплатных игр-бонусов с возможностью 
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қосымша ұтыс алу мүмкіндігі бар 10 тегін 
бонустық ойындар береді. Тегін бонустық 
ойындар барысында барабандарда барлық 
позицияларды қамтитын және олардың 
кез келгеніне ұтыс әкелетін арнайы 
символдар автоматты түрде таңдалады.

BUFFALO THUNDER ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 40 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Buffalo Thunder» символы «Тотем» симво-
лынан басқа барлық символдарды алмас-
тырады. 2, 3, және 4 барабандардағы үш 
«тотем» символы 5 тегін ойынды іске 
қосады. Ағыдағы тегін ойындар барысын-
да тегін ойындар қайта іске қосылуы 
мүмкін және ағымдағы мөлшерлеме 
бойынша ойналады.

BIZZING` BUGS ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Москит» символы барлық символдарды 
алмастырады. 1, 3 және 5 қатартардыға 
«антимоскит» символы ұтысты екі есе-
лейтін 10 тегін ойынды іске қосады. 
Бастапқыда ойыншыға жәндіктерді ұру 
үшін орын таңдау ұсынылады. Бонустық 

получения дополнительного выигрыша. 
В ходе бесплатных игр-бонусов автома-
тически выбирается специальный сим-
вол, который охватывает все три позиции 
на барабанах и приносит выигрыш на 
любой из них. 

Игра BUFFALO THUNDER. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей кла-
вишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них игро-
выми символами. Играет до 40 игровых 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и 
надписями на мониторе, а также соотве-
тствующим звуковым сопровождением. 
Символ "Buffalo Thunder" заменяет все 
символы, кроме символа "Тотем". Три 
символа "тотем" на 2,3 и 4 барабанах 
запускают 5 бесплатных игр. Бесплатные 
игры могут запускаться снова в ходе 
текущей бесплатной игры и играются по 
текущей ставке. 

Игра BIZZING` BUGS. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными символами. Играет до 
20 линий. Если после остановки бараба-
нов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат в себе выигрыш-
ную комбинацию, автомат сообщает об 
этом игроку соответствующей индика-
цией и надписями на мониторе, а      
также звуковым сопровождением. Сим-
вол "москит" заменяет все символы. 
Символ "антимоскит" на линиях 1, 3 и 5 
запускает 10 бесплатных игр с удвоением 
выигрыша. Вначале игроку предлагается 
выбрать место для удара по насекомым. 
При попадании по насекомому во время 
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ойын кезінде жәндікке тию арқылы ойын-
шы ұтысты бірнеше мәртеге арттыра 
алады, не болмаса қосымша бонустық 
ойындарды таба алады. Тегін ойындар 
ағымдағы мөлшерлеме бойынша ойнала-
ды.

CHICAGO ойыны. Ойыншы мөлшерл-
еме жасап, автоматтың ойын бағдарлама-
сын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар 
тоқтағаннан кейін комбинациялар 
тігінен, көлденеңнен немесе қиғашынан 
(немесе олардың комбинациялары) ұтыс 
комбинациясын құраса, автомат ойын-
шыға тиісті индикациямен және мони-
тордағы жазбамен, сонымен қатар тиісті 
дыбыспен сүйемелдеу арқылы хабарлай-
ды. «Чикаго» символы «кадилак» символ-
дарынан басқа барлық символдарды 
алмастырады. Үш және одан артық «кади-
лак» символдары 12 тегін ойынды іске 
қосады. Әрбір ұтыс беретін тегін ойында 
ұтыстың көбеюі бонусқа байланысты. 
Ұтыс көбеткіші 1,2,3,5 немесе 10 теңелуі 
мүмкін. Тегін ойындар кезде ойыншы 
ағымдағы мөлшерлеме бойынша ойнала-
тын қосымша тегін ойындарды ұтып ала 
алады.

CINDEREELA ойыны. Ойыншы мөлше-
рлеме жасап, автоматтың ойын бағдарла-
масын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Золушка» символы «фея» символынан 
басқа барлық символдарды алмастырады. 
Экранда түскен үш және одан артық «фея» 

бонусной игры игрок может либо увели-
чить выигрыш в несколько раз, либо 
заработать дополнительные бонусные 
игры. Бесплатные игры играются по 
текущей ставке. 

Игра CHICAGO. Игрок делает ставку и 
запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате 
чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображён-
ными на них символами. Играет до 20 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат в себе выигрыш-
ную комбинацию, автомат сообщает об 
этом игроку соответствующей индика-
цией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ 
"Чикаго "заменяет все символы, за 
исключением символа "кадилак". Три и 
более символов "кадилак" запускают 12 
бесплатных игр. В каждой выигрышной 
бесплатной игре умножение выигрыша 
зависит от бонуса. Выигрышный множи-
тель может равняться 1,2,3,5 или 10. В 
течение бесплатных игр игрок может 
выиграть дополнительные бесплатные 
игры, которые играются по текущей 
ставке. 

Игра CINDEREELA. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными символами. Играет 10 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат в себе выигрыш-
ную комбинацию, автомат сообщает об 
этом игроку соответствующей индика-
цией и надписями на мониторе, а      
также звуковым сопровождением. Сим-
вол "Золушка" заменяет все символы, 
кроме символа "фея". Три и более симво-
ла "фея", выпавшие на экране, запускают 
бесплатные игры (не более 30). Выигры-
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символдары тегін ойындарды (30 аспай-
тын) іске қосады. Тегін ойындардағы 
ұтыстар екі еселенеді. Ойын барысында 
барабандарда үш және одан артық «фея» 
символының пайда болса, уақыт артқа 
бұрылып, кездейсоқ түрде ойыншыны 
қосымша тегін ойындармен марапаттай-
ды. Тегін ойындар ағымдағы мөлшерлеме 
бойынша ойналады. 

CITIES OF GOLD ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Инка» символы «медаль» символынан 
басқа барлық символдарды алмастырады. 
1, 3 және 5 барабандарда түскен «медаль» 
символы ерекше тегін ойындарды іске 
қосады. Тегін ойындар көбейткішті 1-ге 
бастапқы арттырумен бірге іске қосыла-
ды. Ойын барысында күн шеңберін 
айналдырып тұратын, ұтыс көбейткішін 
өзгертіп тұратын немесе барлық ұтыстар-
ды жинақтайтын ерекше күн қанаттары 
барабандарда пайда болады. Ұтыс кө-
беткіші 1, 3 немесе 7 арасында түрленіп 
тұрады.

COLD SPELL ойыны. Ойыншы мөлшерл-
еме жасап, автоматтың ойын бағдарлама-
сын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға тиі-
сті индикациямен және монитордағы 

ши в бесплатных играх удваиваются. 
Если три и более символа "фея" появля-
ются на барабанах в течение игры, время 
поворачивается назад и в случайном 
порядке награждает игрока дополнитель-
ными бесплатными играми. Бесплатные 
игры играются по текущей ставке. 

Игра CITIES OF GOLD. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них символами. 
Играет 20 линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Сим-
вол "Инка" заменяет все символы, за 
исключением символа "медаль". Символ 
"медаль", выпавший на 1, 3 и 5 барабанах, 
запускает особенные бесплатные игры. 
Бесплатные игры запускаются с первона-
чальным увеличением множителя на 1.    
В течение игр особенные солнечные 
крылья появляются на барабанах, кото-
рые вращают солнечное колесо, изменя-
ют выигрышный множитель или сумми-
руют все выигрыши. Выигрышный мно-
житель варьируется между 1, 3 или 7. 

Игра COLD SPELL. Игрок делает ставку 
и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате 
чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображён-
ными символами. Играет 10 линий. Если 
после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
в себе выигрышную комбинацию, авто-
мат сообщает об этом игроку соотве-
тствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровожде-
нием. Символ "огненная фея" заменяет 
все символы, кроме символа "волшебная 
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жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Отты фея» символы «сиқырлы таяқ» 
символынан басқа барлық символдарды 
алмастырады, және алмастыру кезінде 
ұтысты екі еселейді. Үш және одан артық 
«сиқырлы таяқ» символдарының түсуі 
кезінде ұтыстары 3-ке көбейтілетін 15 
тегін ойын іске қосылады. Жүлделі ойын-
дар кезінде ойыншы ағымдағы мөлшерл-
еме бойынша ойналатын қосымша тегін 
ойындарды ұтып ала алады. 

COLUMBUS DELUXE ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Колумб» символы «Нина», «Пинта» және 
«Санта Мария» кемелер символдарынан 
басқа барлық символдарды алмастырады. 
Егер 1, 3 және 5 барабандарда осы кеме-
лердің символдары пайда болса ойыншы 
10 тегін ойын алады. Тегін ойындар кезде 
кемелер символы өздерімен ұтыс комби-
нацияларындағы барлық басқа символ-
дарды алмастырады. Ағымдағы мөлшерл-
еме бойынша ойналатын тегін ойындар 
барысында тегін ойындардың қосымша 
сериялары ұтып алынуы мүмкін. Қосым-
ша ойындар ойыншыға негізгі ойында 
өзінің ұтысын екі еселеу ұсынысын 
құрайды. 

CRUISIN' ойыны. Ойыншы мөлшерлеме 
жасап, автоматтың ойын бағдарламасын 
тиісті клавишамен іске қосады, нәтиже-
сінде автоматтың мониторында ойын 
символдары суреттелген бес барабанның 
айналуы көрсетіледі. 20 ойын қатары 
ойнайды. Егер де барабандар тоқтағаннан 

палочка", и удваивает выигрыш при 
замене. При выпадении трех или более 
символов "волшебная палочка" запуска-
ются 15 бесплатных игр, где выигрыши 
умножаются на 3. В течение призовых игр 
игрок может выиграть дополнительные 
бесплатные игры, которые играются по 
текущей ставке. 

Игра COLUMBUS DELUXE. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается пяти барабанов с 
изображёнными на них символами. 
Играет 10 игровых линий. Если после 
остановки барабанов комбинации симво-
лов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
в себе выигрышную комбинацию, авто-
мат сообщает об этом игроку соотве-
тствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровожде-
нием. Символ "Колумб" заменяет все 
символы, кроме символов кораблей 
"Нина", "Пинта" и "Санта Мария". Если 
на 1, 3 и 5 барабанах появляются символы 
этих кораблей, игрок получает 10 бес-
платных игр. В течение бесплатных игр 
символы кораблей также заменяют собой 
все другие символы в выигрышных 
комбинациях. В ходе бесплатных игр, 
которые играются по текущей ставке, 
могут быть выиграны дополнительные 
серии бесплатных игр. Дополнительные 
игры содержат в себе предложение 
игроку удвоить свой выигрыш в основной 
игре. 

Игра CRUISIN'. Игрок делает ставку и 
запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате 
чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображён-
ными на них символами. Играет 20 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат в себе выигрыш-
ную комбинацию, автомат сообщает об 
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кейін комбинациялар тігінен, көлдене-
ңнен немесе қиғашынан (немесе олардың 
комбинациялары) ұтыс комбинациясын 
құраса, автомат ойыншыға тиісті индика-
циямен және монитордағы жазбамен, 
сонымен қатар тиісті дыбыспен сүйемел-
деу арқылы хабарлайды. «Еркек» символы 
«қыз» символынан басқа барлық символ-
дарды алмастырады. Алмастыру кезінде 
бір «еркек» символы қатартардағы ұтысты 
екі есеге көбейтеді, екі еркек – ұтысты 
төрт есе көбейтеді, үш – 8 есе, төрт  - 16 
есе. Үш жіне одан артық «қыз» символы 
түскен кезде  15 тегін ойын іске қосылады. 
Тегін ойындар барысында ойыншы ағым-
дағы мөлшерлеме бойынша ойналатын 
қосымша тегін ойындарды ұтып ала 
алады.  

D'ARTAGNAN ойыны. Ойыншы мөлше-
рлеме жасап, автоматтың ойын бағдарла-
масын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Дартаньян» символы үш мушкетер сим-
волынан басқа барлық символдарды ал-
мастырады. 1, 3 және 5 барабандарда үш 
мушкетердың түсуі 10 тегін ойынды іске 
қосады. тегін ойындар барысында «Дар-
таньян» және үш мушкетер символдары 
барлық символдарды алмастырады. Тегін 
ойындар барысында ойыншы ағымдағы 
мөлшерлеме бойынша ойналатын қосым-
ша тегін ойындарды ұтып ала алады.  

DIAMOND TRIO™ DELUXE ойыны. 
Ойыншы мөлшерлеме жасап, автоматтың 
ойын бағдарламасын тиісті клавишамен 
іске қосады, нәтижесінде автоматтың 
мониторында ойын символдары суретте-
лген бес барабанның айналуы көрсетіледі. 

этом игроку соответствующей индика-
цией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ 
"мужчина" заменяет все символы, кроме 
символа "девушка". При замене один 
символ "мужчина" умножает выигрыши в 
линии в два раза, два мужчины – умножа-
ют выигрыш в 4 раза, три – в 8 раз, а 
четыре – в 16 раз. При выпадении трех и 
более символов "девушка" запускаются 15 
бесплатных игр. В течение бесплатных 
игр игрок может выиграть дополнитель-
ные бесплатные игры, которые играются 
по текущей ставке. 

Игра D'ARTAGNAN. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них символами. 
Играет 20 линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствую-
щей индикацией и надписями на монито-
ре, а также звуковым сопровождением. 
Символ "Дартаньян" заменяет все симво-
лы, за исключением символов трёх 
мушкетёров. Выпадение трёх мушкетё-
ров на 1, 3 и 5 барабанах запускает 10 
бесплатных игр. В ходе бесплатных игр 
символы "Дартаньян" и трёх мушкетёров 
заменяют все символы. В течение бес-
платных игр игрок может выиграть 
дополнительные бесплатные игры, 
которые играются по текущей ставке. 

Игра DIAMOND TRIO™ DELUXE. 
Игрок делает ставку и запускает игровую 
программу автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
игровыми символами. Играет 10 игровых 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
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10 ойын қатары ойнайды. Егер де барабан-
дар тоқтағаннан кейін комбинациялар 
тігінен, көлденеңнен немесе қиғашынан 
(немесе олардың комбинациялары) ұтыс 
комбинациясын құраса, автомат ойын-
шыға тиісті индикациямен және мони-
тордағы жазбамен, сонымен қатар тиісті 
дыбыспен сүйемелдеу арқылы хабарлай-
ды.  «Дама» символы барлығы үшеу бар-
лық символдарды алмастырады. 3, 4 
немесе 5 «ДАМА» символдары экранда 12 
тегін ойынды іске қосады. егер экранда 
тек 2 «ДАМА» символы ғана пайда болса, 
«ДАМА» символдары жоқ барабандар 
тегін ойын алу үшін қосымша екінші 
мүмкіндік бері отырып айналады. Әрбір 
пайда болып тұрған «ДАМА» осы ойын 
кезінде ұтысты екі еселейді. Тегін ойын-
дар қайта ұтуы мүмкін және ағымдағы 
мөлшерлеме бойынша ойналады.

DIANA'S REALM ойыны. Ойыншы мөл-
шерлеме жасап, автоматтың ойын бағдар-
ламасын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Диана» символы «күрке» символынан 
басқа барлық символдарды алмастырады, 
және алмастыру кезінде ұтысты екі 
еселейді. Экрандағы 3, 4 немесе 5 «күрке» 
символдары 15 тегін ойынды іске қосады. 
тегін ойындардағы ұтыстар 4-ке көб-
ейтіледі. Тегін ойындар қайта ұтуы мүм-
кін және ағымдағы мөлшерлеме бойынша 
ойналады.

DOLLAR DOGS ойыны. Ойыншы мөл-
шерлеме жасап, автоматтың ойын бағдар-
ламасын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес    

комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и 
надписями на мониторе, а также соотве-
тствующим звуковым сопровождением. 
Символ "ДАМА" всего их три заменяет 
все символы, 3,4 или 5 символов "ДАМА" 
на экране запускают 12 бесплатных игр. 
Если только два символа «ДАМА» появля-
ется на экране барабаны где символ 
«ДАМА» отсутствует, вращаются, допол-
нительно давая второй шанс, чтобы 
получить бесплатные игры. Каждая появ-
ляющаяся «ДАМА» удваивает выигрыш 
при этой игре. Бесплатные игры могут 
быть выиграны снова и играются по 
текущей ставке. 

Игра DIANA'S REALM. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них игровыми симво-
лами. Играет 10 игровых линий. Если 
после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствую-
щей индикацией и надписями на монито-
ре, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. Символ "Диана" заме-
няет все символы, кроме символа "бесед-
ка", и удваивает выигрыш при замене. 3,4 
или 5 символов "беседка" на экране 
запускают 15 бесплатных игр. Выигрыши 
в бесплатных играх умножаются на 4. 
Бесплатные игры могут быть выиграны 
снова и играются по текущей ставке. 

Игра DOLLAR DOGS. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них игровыми симво-
лами. Играет 20 игровых линий. Если 
после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или 
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барабанның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Медаль» символы иттер мен ит иелерінің 
барлық символдарын алмастырады. Эк-
рандағы 3, 4 немесе 5 «жұлдыз» символда-
ры 16 тегін ойынды іске қосады. тегін 
ойындар барысында бірдей түстегі «ит» 
және «ит иесі» символдары бір-бірін 
алмастырып, комбинацияда төлемдер 
кестесінде көрсетілген ең жоғарғы жүлде-
лерді береді. Тегін ойындар қайта ұтуы 
мүмкін және ағымдағы мөлшерлеме бой-
ынша ойналады.

DOLPHINS PEARL deluxе ойыны. Ойын-
шы мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға тиі-
сті индикациямен және монитордағы жаз-
бамен, сонымен қатар тиісті дыбыспен 
сүйемелдеу арқылы хабарлайды. «Дель-
фин» символы «Інжу моншақ» символы-
нан басқа, алмастыру кезінде ұтысты 
көбейте отырып, барлық символдарды 
алмастырады. Экранда кез келген позици-
ядағы 3, 4 немесе 5 інжу моншақтар 15 тегін 
ойын береді. Олардың ұтыстары 3-ке 
көбейтіледі. ағымдағы мөлшерлеме бой-
ынша ойналатын тегін ойындар қосымша 
ұтуы мүмкін. 

EGYPTIAN EXPERIENCE ойыны. Ой-
ыншы мөлшерлеме жасап, автоматтың 
ойын бағдарламасын тиісті клавишамен 
іске қосады, нәтижесінде автоматтың   
мониторында ойын символдары сурет-

диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствую-
щей индикацией и надписями на монито-
ре, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. Символ "медаль" заме-
няет все символы собак и владельцев. 3,4 
или 5 символов "звезда" на экране запус-
кают 16 бесплатных игр. В ходе бесплат-
ных игр символы "собака" и "владелец" 
одного и того же цвета заменяют друг 
друга и дают в комбинации самые высо-
кие призы из приведённых в таблице 
выплат. Бесплатные игры могут быть 
выиграны снова и играются по текущей 
ставке. 

Игра DOLPHINS PEARL DELUXЕ. 
Игрок делает ставку и запускает игровую 
программу автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными символами. 
Играет 10 игровых линий. Если после 
остановки барабанов комбинации симво-
лов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
в себе выигрышную комбинацию, авто-
мат сообщает об этом игроку соотве-
тствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровожде-
нием. Символ "дельфин" заменяет все 
символы, кроме символа "жемчужина", 
удваивая выигрыш при замене. 3, 4, или 5 
жемчужин на любых позициях на экране 
дают 15 бесплатных игр, выигрыши в 
которых умножаются на 3. Бесплатные 
игры, которые играются по текущей 
ставке, могут быть выиграны дополни-
тельно. 

Игра EGYPTIAN EXPERIENCE. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными символами. 
Играет 10 игровых линий. Если после 
остановки барабанов комбинации симво-
лов по вертикали, горизонтали или 
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телген бес барабанның айналуы көрсе-
тіледі. 10 ойын қатары ойнайды. Егер де 
барабандар тоқтағаннан кейін комбина-
циялар тігінен, көлденеңнен немесе қи-
ғашынан (немесе олардың комбинацияла-
ры) ұтыс комбинациясын құраса, автомат 
ойыншыға тиісті индикациямен және 
монитордағы жазбамен, сонымен қатар 
тиісті дыбыспен сүйемелдеу арқылы 
хабарлайды. «Тутанхамон маскасы» сим-
волы «крест» символынан басқа барлық 
символдарды алмастырады, және алмас-
тыру кезінде ұтысты екі еселейді. Үш 
және одан артық «крест» символы 15 тегін 
ойынды іске қосады. Олардың ұтыстары 
үш еселенеді. Жүлделі ойын кезінде 
ойыншы қосымша тегін ойындарды ұтып 
ала алады.

ENCHANTED JEWEL ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 3, 4 
немесе 5 «мантиядағы адам» символдары 
түскен кезде 12 тегін ойын іске қосылып, 
кездейсоқ түрде 2, 3 немесе 3 «бағалы 
тастар» символы сәйкесінше орналасады. 
Егер «бағалы тас» символы барабанда ол 
кездейсоқ түрде орналасқан жерде пайда 
болса, барабан ойынның соңына дейін 
тоқтайды және «бағалы тас» символы 
барлық символдарды алмастырады. Тегін 
ойындар ағымдағы мөлшерлеме бойын-
ша ойналады. 

FAUST ойыны. Ойыншы мөлшерлеме 
жасап, автоматтың ойын бағдарламасын 
тиісті клавишамен іске қосады, нәтиже-
сінде автоматтың мониторында ойын 
символдары суреттелген бес барабанның 

диагонали (или их комбинации) содержат 
в себе выигрышную комбинацию, авто-
мат сообщает об этом игроку соотве-
тствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровожде-
нием. Символ "маска Тутанхамона" заме-
няет все символы, кроме символа "крест", 
и удваивает выигрыш при замене. Три и 
более символов "крест" запускают 15 
бесплатных игр, в которых выигрыши 
утраиваются. В течение призовых игр 
игрок может выиграть дополнительные 
бесплатные игры. 

Игра ENCHANTED JEWEL. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей кла-
вишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
символами. Играет 20 линий. Если после 
остановки барабанов комбинации симво-
лов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
в себе выигрышную комбинацию, авто-
мат сообщает об этом игроку соотве-
тствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровожде-
нием. При выпадении 3, 4 или 5 символов 
"человек в мантии" запускается 12 бес-
платных игр и случайным образом распо-
лагается 2, 3 или 4 символа "драгоценных 
камней" соответственно. Если символ 
"драгоценный камень" появляется на 
барабане в том месте, где он был случай-
ным образом расположен, барабан оста-
навливается до конца игры и символ 
"драгоценный камень" заменяет все сим-
волы. Бесплатные игры играются по 
текущей ставке. 

Игра FAUST. Игрок делает ставку и 
запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате 
чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображён-
ными символами. Играет 10 игровых 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их 
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айналуы көрсетіледі. 10 ойын қатары 
ойнайды. Егер де барабандар тоқтағаннан 
кейін комбинациялар тігінен, көлдене-
ңнен немесе қиғашынан (немесе олардың 
комбинациялары) ұтыс комбинациясын 
құраса, автомат ойыншыға тиісті индика-
циямен және монитордағы жазбамен, 
сонымен қатар тиісті дыбыспен сүйемел-
деу арқылы хабарлайды. «Мефистофель» 
символы түскен арнайы қосымша симво-
лынан басқа барлық символдарды алмас-
тырады. Үш және одан артық «мефисто-
фель» символы 10 тегін ойынды іске 
қосып, сәйкес барабандардағы барлық үш 
позицияны қамтитын және олардың кез 
келгеніне ұтыс алып келетін кездейсоқ 
түрде арнайы қосымша символды ашады. 
Тегін ойындар барысында ойыншы ағым-
дағы мөлшерлеме бойынша ойналатын 
қосымша тегін ойындарды ұтып ала 
алады.  

FOUR QUEENS ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Ойыншы» символы «карталар» символы-
нан басқа барлық символдарды алмасты-
рады. 3 және одан артық «карталар» сим-
волдары келесі арнайы тегін ойындарды 
іске қосады: ойыншы ұта алады, ол ұтыс-
ты 1-ге арттыру арқылы  25 тегін ойындар 
ойнайды, 2-ге арттыру арқылы 15 ойын, 3-
ке арттыру арқылы 11 ойын немесе 4-ке 
арттыру арқылы 9 ойын. Тегін ойындар 
қайта ұтуы мүмкін және ағымдағы мөлше-
рлеме бойынша ойналады.

GOLD CRAZE ойыны. Ойыншы мөлше-
рлеме жасап, автоматтың ойын бағдарла-

комбинации) содержат в себе выигрыш-
ную комбинацию, автомат сообщает об 
этом игроку соответствующей индика-
цией и надписями на мониторе, а       
также звуковым сопровождением. Сим-
вол "Мефистофель" заменяет все симво-
лы, кроме выпавшего специального 
дополнительного символа. Три и более 
символа "Мефистофель" запускают 10 
бесплатных игр и в случайном порядке 
открывают специальный дополнитель-
ный символ, который охватывает все три 
позиции на соответствующих барабанах 
и приносит выигрыш на любой из них. В 
течение бесплатных игр игрок может 
выиграть дополнительные бесплатные 
игры, которые играются по текущей 
ставке. 

Игра FOUR QUEENS. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них символами. 
Играет 10 линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Сим-
вол "игрок" заменяет все символы, кроме 
символа "карты". 3 и более символов 
"карты" запускают следующие специаль-
ные бесплатные игры: игрок может 
выиграть, будет он играть 25 бесплатных 
игр с увеличением выигрыша на 1, 15 игр с 
увеличением на 2, 11 игр с увеличением на 
3 или 9 игр с увеличением выигрыша на 4. 
Бесплатные игры могут быть выиграны 
снова и играются по текущей ставке. 

Игра GOLD CRAZE. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными символами. Играет 10 
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масын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға тиі-
сті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Алтын іздеушісі» символы «кіру» симво-
лынан басқа барлық символдарды алмас-
тырады, және алмастыру кезінде ұтысты 
екі еселейді. Үш және одан артық «кіру» 
символы 15 тегін ойынды іске қосады. 
олардың ұтыстары үш еселенеді. Тегін 
ойындар барысында ойыншы ағымдағы 
мөлшерлеме бойынша ойналатын қосым-
ша тегін ойындарды ұтып ала алады.  

GOLDEN PLANET ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды. 
«Ракета» символы «планета» символынан 
басқа барлық символдарды алмастырады. 
үш жіне одан артық «планета» символдары 
16 тегін ойынды іске қосады. ракета тек 2 
жіне 4 барабандарда пайда болады және 
барабанда үш позицияны алады. Осы 
және «ракета» символдары бар барабандар 
бір жаққа қарай айналған уақытта қалған 
барабандар басқа жаққа айналады. Тегін 
ойындар барысында ойыншы ағымдағы 
мөлшерлеме бойынша ойналатын қосым-
ша тегін ойындарды ұтып ала алады.  

GRYPHON'S GOLD DELUXE ойыны. 

игровых линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Сим-
вол "золотоискатель" заменяет все симво-
лы, кроме символа "вход", и при замене 
удваивает выигрыш. Три и более символа 
"вход" запускают 15 бесплатных игр, в 
которых выигрыши утраиваются. В 
течение бесплатных игр игрок может 
выиграть дополнительные бесплатные 
игры, которые играются по текущей 
ставке. 

Игра GOLDEN PLANET. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них символами. 
Играет 20 линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Сим-
вол "ракета" заменяет все символы, кроме 
символа "планета". Три и более выпав-
ших символов "планета" запускают 16 
бесплатных игр. Ракета появляется толь-
ко на барабанах 2 и 4 и занимает три 
позиции на барабане. Барабаны с этим и 
символами "ракета" крутятся в одну сто-
рону, в то время как оставшиеся барабаны 
– в другую. В течение бесплатных игр 
игрок может выиграть дополнительные 
бесплатные игры, которые играются по 
текущей ставке. 

Игра GRYPHON'S GOLD DELUXE. 
Игрок делает ставку и запускает игровую 
программу автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 

48



Ойыншы мөлшерлеме жасап, автоматтың 
ойын бағдарламасын тиісті клавишамен 
іске қосады, нәтижесінде автоматтың 
мониторында ойын символдары сурет-
телген бес барабанның айналуы көрсе-
тіледі. 10 ойын қатары ойнайды. Егер де 
барабандар тоқтағаннан кейін комбина-
циялар тігінен, көлденеңнен немесе қиға-
шынан (немесе олардың комбинацияла-
ры) ұтыс комбинациясын құраса, авто-мат 
ойыншыға тиісті индикациямен және 
монитордағы жазбамен, сонымен қатар 
тиісті дыбыспен сүйемелдеу арқылы 
хабарлайды. Грифон тауының символы 
«жалғыз аяқжол» символынан басқа бар-
лық символдарды алмастырады, және 
алмастыру кезінде ұтысты екі еселейді. 3, 
4 немесе 5 «жалғыз аяқжол» символдары-
ның түсуі 15 тегін ойынды іске қосады. 
тегін ойындардағы ұтыстар 3-ке көбейеді. 
Ағымдағы мөлшерлеме бойынша ойнала-
тын қосымша тегін ойындар бонустық 
ойын кезінде қайта ұтуы мүмкін. 

HANNIBAL OF CARTHAGO ойыны. 
Ойыншы мөлшерлеме жасап, автоматтың 
ойын бағдарламасын тиісті клавишамен 
іске қосады, нәтижесінде автоматтың мо-
ниторында ойын символдары суреттел-
ген бес барабанның айналуы көрсетіледі. 
20 ойын қатары ойнайды. Егер де барабан-
дар тоқтағаннан кейін комбинациялар 
тігінен, көлденеңнен немесе қиғашынан 
(немесе олардың комбинациялары) ұтыс 
комбинациясын құраса, автомат ойын-
шыға тиісті индикациямен және мони-
тордағы жазбамен, сонымен қатар тиісті 
дыбыспен сүйемелдеу арқылы хабарлай-
ды. «Ганибал» символы «Альпы» символы-
нан басқа барлық символдарды алмасты-
рады және алмастыру кезінде ұтысты екі 
еселейді. Үш және одан артық «Альпы» 
символы 15 тегін ойынды іске қосады, 
олардың жүлделері 3-ке көбейеді. Тегін 
ойындар тегін ойындар кезінде ұтуы 
мүмкін. Тегін ойындар ағымдағы мөлше-
рлеме бойынша ойналады. 

HAUTE COUTURE ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 

барабанов с изображёнными на них 
игровыми символами. Играет 10 игровых 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, го-
ризонтали или диагонали (или их комби-
нации) содержат выигрышную комбина-
цию, автомат сообщает об этом игроку 
соответствующей индикацией и надпися-
ми на мониторе, а также соответствую-
щим звуковым сопровождением. Символ 
горы Грифон заменяет все символы, 
кроме символа "тропинка", и при замене 
удваивает выигрыш. Выпадение 3, 4 или 5 
символов "тропинка" запускают 15 бес-
платных игр. Выигрыши в бесплатных 
играх умножаются на 3. Бесплатные игры, 
которые играются по текущей ставке, 
могут быть выиграны снова во время 
бонусной игры. 

Игра HANNIBAL OF CARTHAGO. 
Игрок делает ставку и запускает игровую 
программу автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
символами. Играет 20 линий. Если после 
остановки барабанов комбинации симво-
лов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
в себе выигрышную комбинацию, авто-
мат сообщает об этом игроку соотве-
тствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровожде-
нием. Символ "Ганибал" заменяет все си-
мволы за исключением символа "Альпы" 
и удваивает выигрыш при замене. Три и 
более символа "Альпы" запускают 15 
бесплатных игр, в которых все призы 
умножаются на 3. Бесплатные игры могут 
быть выиграны в ходе бесплатной игры. 
Бесплатные игры играются по текущей 
ставке. 

Игра HAUTE COUTURE. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них символами. 
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бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комбина-
циясын құраса, автомат ойыншыға тиі-сті 
индикациямен және монитордағы жазба-
мен, сонымен қатар тиісті дыбыспен 
сүйемелдеу арқылы хабарлайды. «Дизай-
нер» символы  «модель» символынан басқа 
барлық символдарды алмастырады. «Мо-
дель» символының 1, 3 жіне 5 барабандарда 
түсуі 10 тегін ойынды іске қосады. тегін 
ойындардағы «модель» символы барлық 
символдарды алмастырады. Тегін ойын-
дар барысында ойыншы ағымдағы мөлше-
рлеме бойынша ойналатын қосымша тегін 
ойындарды ұтып ала алады.  

HOLMЕS AND WATSON ойыны. Ойын-
шы мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға тиі-
сті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды.  
«Холмс» символы «қалпақ», «түтікше», 
және «лупа» символдарынан басқа барлық 
символдарды алмастырады. Үш және 
одан артық «қалпақ», «түтікше», және 
«лупа» символдары 10 тегін ойынды іск 
қосады. Тегін ойындар барысында ойын-
шы ағымдағы мөлшерлеме бойынша 
ойналатын қосымша тегін ойындарды 
ұтып ала алады.  

HOT CHIP RUNNER DELUXE ойыны. 
Ойыншы мөлшерлеме жасап, автоматтың 
ойын бағдарламасын тиісті клавишамен 
іске қосады, нәтижесінде автоматтың 

Играет 20 линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по вер-
тикали, горизонтали или диагонали (или 
их комбинации) содержат в себе выиг-
рышную комбинацию, автомат сообщает 
об этом игроку соответствующей инди-
кацией и надписями на мониторе, а так-
же звуковым сопровождением. Символ 
"дизайнер" заменяет все символы, кроме 
символа "модель". Выпадение символа 
"модель" на барабанах 1,3 и 5 запускает 10 
бесплатных игр. В бесплатных играх 
символ "модель" заменяет все символы. В 
течение бесплатных игр игрок может 
выиграть дополнительные бесплатные 
игры, которые играются по текущей 
ставке. 

Игра HOLMЕS AND WATSON. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
игровыми символами. Играет 10 игровых 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, го-
ризонтали или диагонали (или их комби-
нации) содержат выигрышную комбина-
цию, автомат сообщает об этом игроку 
соответствующей индикацией и надпися-
ми на мониторе, а также соответствую-
щим звуковым сопровождением. Символ 
"Холмс" заменяет все символы, кроме 
символов "шляпа", "трубка" и "лупа". Три 
и более символа "шляпа", "трубка" и 
"лупа" запускают 10 бесплатных игр. В 
течение бесплатных игр игрок может 
выиграть дополнительные бесплатные 
игры, которые играются по текущей 
ставке. 

Игра HOT CHIP RUNNER DELUXE. 
Игрок делает ставку и запускает игровую 
программу автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение трёх 
барабанов с изображёнными на них 
игровыми символами. Играет до 5 игро-
вых линий. Если после остановки бараба-

50



мониторында ойын символдары сурет-
телген үш барабанның айналуы көрсе-
тіледі. 5 ойын қатары ойнайды. Егер де 
барабандар тоқтағаннан кейін комбина-
циялар тігінен, көлденеңнен немесе қиға-
шынан (немесе олардың комбинацияла-
ры) ұтыс комбинациясын құраса, автомат 
ойыншыға тиісті индикациямен және 
монитордағы жазбамен, сонымен қатар 
тиісті дыбыспен сүйемелдеу арқылы ха-
барлайды.  Барлық үш барабанның ортаң-
ғы қатарында орналасқан жетондар сим-
волы «Мүмкіндік» бонустық ойынын іске 
қосады. Ойын барысында шеңбер кездей-
соқ түрде ұтысты арттыру көлемін таң-
дайды, бұл максималды жеңістер мен 
үлкен ойын-сауыққа ықпал етеді.

HOT VOLEE ойыны. Ойыншы мөлшерл-
еме жасап, автоматтың ойын бағдарлама-
сын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға тиі-
сті индикациямен және монитордағы жаз-
бамен, сонымен қатар тиісті дыбыспен 
сүйемелдеу арқылы хабарлайды.  «Кокте-
йль» символы «көбелек», және «плейбой» 
символдарынан басқа барлық символдар-
ды алмастырады. Үш және одан артық 
солдан оңға қарай «көбелек» символдары 
түскен кезде 10 тегін ойын іске қосылады. 
Тегін ойындар кезінде «плейбой» симво-
лының әркез пайда болуы ағымдағы 
ұтысты екі еселейді. Ойын ағымдағы 
мөлшерлеме бойынша жүреді. 

INDIAN SPIRIT ойыны. Ойыншы мөл-
шерлеме жасап, автоматтың ойын бағдар-
ламасын тиісті клавишамен іске қосады, 
нәтижесінде автоматтың мониторында 
ойын символдары суреттелген бес бара-
банның айналуы көрсетіледі. 20 ойын қа-
тары ойнайды. Егер де барабандар тоқта-
ғаннан кейін комбинациялар тігінен, 

нов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их ком-
бинации) содержат выигрышную комби-
нацию, автомат сообщает об этом игроку 
соответствующей индикацией и надпися-
ми на мониторе, а также соответствую-
щим звуковым сопровождением. Симво-
лы жетонов, расположенные на средней 
линии всех трёх барабанов, запускают 
бонусную игру "Шанс". В ходе игры 
колесо случайным образом выбирает раз-
мер увеличения выигрыша, что спосо-
бствует максимальным победам и боль-
шому развлечению. 

Игра HOT VOLEE. Игрок делает ставку 
и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате 
чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображён-
ными на них игровыми символами. 
Играет 10 игровых линий. Если после 
остановки барабанов комбинации симво-
лов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а 
также соответствующим звуковым со-
провождением. Символ "коктейль" заме-
няет все символы, кроме символов "ба-
бочка" и "плейбой". При выпадении трёх 
или более символов "бабочка" слева на-
право запускается 10 бесплатных игр. 
Каждое появление символа "плейбой" во 
время бесплатной игры удваивает теку-
щий выигрыш. Игра идет по текущей 
ставке. 

Игра INDIAN SPIRIT. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них символами. 
Играет 20 линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат 
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көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды.  
«Ұйқы қорғаушы амулеті» символы 
«қыран» символынан басқа барлық сим-
волдарды алмастырады. «Қыран» символы 
«ұйқы қорғаушы амулеті» қосымша сим-
волдары бар 10 тегін ойынды іске қосады. 
жүлде ойыны кезінде Сіз ағымдағы мөл-
шерлемемен ойыналатын қосымша тегін 
ойындарды ұта аласыз. 

JEWELS 4 ALL™ ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 9 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды.  
Jewels 4 All – тегін ойын түріндегі 
жүлделік құрамсыз ойын, оның болмауы 
қатартар бойынша бай ойынмен және 
оларға төлемдерді төлеудің жаңа мүм-
кіндіктерімен орнын толтырады. Ойын-
шы тез және адекватты алынған кредит-
термен ойнайды, ал бірдей символдармен 
толықтай толтырылған  экранды сезіну 
мүмкіндігі ойыншыға ірі ұтыс алуға үміт 
береді. «ЕВРО ЖҰЛДЫЗЫ» барлық бас-
қа символдарды алмастырады. «ЕВРО 
ЖҰЛДЫЗЫ» көрші позицияларды жабу 
үшін ұлғаяды және барлық символдарды 
алмастырады. Дегенмен, үш бірдей сурет-
тегі кез келген басқа комбинацияның да 
үміттендіретін жүлдесі аз емес.

JOKER FRUITS ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың мони-

сообщает об этом игроку соответствую-
щей индикацией и надписями на монито-
ре, а также звуковым сопровождением. 
Символ " амулет хранителя снов" заменя-
ет все символы, кроме символа "орёл". 
Символ "орёл" запускает 10 бесплатных 
игр с дополнительными символами " 
амулет хранителя снов". В течение призо-
вых игр Вы можете выиграть дополни-
тельные бесплатные игры, которые игра-
ются по текущей ставке. 

ИГРА JEWELS 4 ALL™. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них игровыми симво-
лами. Играет 9 игровых линий. Если 
после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствую-
щей индикацией и надписями на монито-
ре, а также соответствующим звуковым 
сопровождением. Jewels 4 All – игра без 
призовой составляющей в виде бесплат-
ных игр, отсутствие которой компенси-
руется богатой игрой по линиям и новы-
ми возможностями подсчёта выплат на 
них. Играет игрок быстро и адекватно 
полученным кредитам, а возможность 
почувствовать ощущение полностью за-
полненного экрана одинаковыми симво-
лами, оставляет игроку надежду на круп-
ный выигрыш. Символ "ЗВЕЗДА ЕВРО" 
заменяет все другие символы. "ЗВЕЗДА 
ЕВРО" расширяется, чтобы покрыть со-
седних позициях и заменяет все символы. 
Впрочем, любая другая комбинация трёх 
одинаковых изображений тоже сулит 
немалый приз. 

Игра JOKER FRUITS. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них символами. Если 
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торында ойын символдары суреттел-   
ген бес барабанның айналуы көрсетіле- 
ді. Егер де барабандар тоқтағаннан кейін 
комбинациялар тігінен, көлденеңнен не-
месе қиғашынан (немесе олардың комби-
нациялары) ұтыс комбинациясын құраса, 
автомат ойыншыға тиісті индикациямен 
және монитордағы жазбамен, сонымен 
қатар тиісті дыбыспен сүйемелдеу арқы-
лы хабарлайды. «Джокер» символы бар-
лық символдарды алмастырады және ер-
кін түрде ұтыстарды 1, 2 немесе 7 артты-
рады. Барлық ұтыстар көрші комбинаци-
яларда таңдалған қатартар бойынша 
түседі. 

JUST FRUITS™ ойыны. Бұл 10 қатарлы 
ойын. Ойыншы мөлшерлеме жасап, авто-
маттың ойын бағдарламасын тиісті 
клавишамен іске қосады, нәтижесінде 
автоматтың мониторында ойын символ-
дары суреттелген бес барабанның айна-
луы көрсетіледі. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды.  Just 
Fruits – тегін ойын түріндегі жүлделік 
құрамсыз ойын, оның болмауы қатартар 
бойынша бай ойынмен және оларға 
төлемдерді төлеудің жаңа мүмкіндіктер-
імен орнын толтырады. Ойыншы тез 
және адекватты алынған кредиттермен 
ойнайды, ал экранда 15 ең қымбат "7" 
символдарын жинау мүмкіндігі ойыншы-
ға ірі ұтыс алуға үміт береді. «ЖҰЛДЫЗ» 
символы басқа барлық символдарды ал-
мастырады. Дегенмен, үш бірдей сурет-
тегі кез келген басқа комбинацияның да 
үміттендіретін жүлдесі аз емес.
Үш «7» символдары түскен кезде қатарда-
ғы көрші символдар ұтысты болады. 
Барлық ұтыстар көрші комбинацияларда 
таңдалған қатарлар бойынша түседі. 
Топтастырылған символдар толықтай 
толтырылған жеңіс экранын қамтамасыз 
етеді. 

после остановки барабанов комбинации 
символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат 
в себе выигрышную комбинацию, авто-
мат сообщает об этом игроку соотве-
тствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также звуковым сопровожде-
нием. Символ "джокер" заменяет все 
символы и произвольным образом увели-
чивает выигрыши на 1, 2 или 7. Все выиг-
рыши выпадают на соседних комбинаци-
ях по выбранным линиям. 

Игра JUST FRUITS™. Это 10 линейная 
игра. Игрок делает ставку и запускает 
игровую программу автомата соотве-
тствующей клавишей, в результате чего 
на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображён-
ными на них символами. Если после 
остановки барабанов комбинации симво-
лов по вертикали, горизонтали или ди-
агонали (или их комбинации) содержат в 
себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствую-
щей индикацией и надписями на монито-
ре, а также звуковым сопровождением. 
Just Fruits – игра без призовой составляю-
щей в виде бонусных игр, отсутствие 
которой компенсируется богатой игрой 
по линиям и новыми возможностями 
подсчёта выплат на них. Играет игрок 
быстро и адекватно полученным креди-
там, а возможность собрать на экране все 
15 самых дорогих символов "7", оставляет 
игроку надежду на крупный выигрыш. 
Символ "ЗВЕЗДА" заменяет все другие 
символы. Впрочем, любая другая комби-
нация трёх одинаковых изображений 
тоже сулит немалый приз. 
При выпадении трех символов «7» сосед-
ние символы в линии становятся выиг-
рышными. Все выигрыши выпадают на 
соседних комбинациях по выбранным ли-
ниям. Сгруппированные символы обеспе-
чат полностью заполненный экран побе-
ды. 
Игра JUST JEWELS DELUXE. Игрок 
делает ставку и запускает игровую   
программу автомата соответствующей 

53



JUST JEWELS DELUXE ойыны. Ойын-
шы мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды.  Just 
Jewels – тегін ойын түріндегі жүлделік 
құрамсыз ойын, оның болмауы қатартар 
бойынша бай ойынмен және оларға 
төлемдерді төлеудің жаңа мүмкіндіктер-
імен орнын толтырады. Ойыншы тез 
және адекватты алынған кредиттермен 
ойнайды, ал экранда 15 ең қымбат "Тәж" 
символдарын жинау мүмкіндігі ойыншы-
ға ірі ұтыс алуға үміт береді. «ЕВРО» 
символы басқа барлық символдарды ал-
мастырады. Дегенмен, үш бірдей сурет-
тегі кез келген басқа комбинацияның да 
үміттендіретін жүлдесі аз емес.

LORD OF THE OCEAN ойыны. Ойын-
шы мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 10 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды.  
"Қақпа" символы арнайы қосымша сим-
волдан басқа барлық символды алмасты-
рады. Үш және одан артық «қақпа» симво-
лы 10 тегні ойынды іске қосып, сәйкес 
барабандардағы барлық үш позицияны 
қамтитын арнайы қосымша символды 
кездейсоқ түрде ашады, және олардың кез 
келгеніне ұтыс әкеледі. Тегін ойындар 

клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
игровыми символами. Играет 10 игровых 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, го-
ризонтали или диагонали (или их комби-
нации) содержат выигрышную комбина-
цию, автомат сообщает об этом игроку 
соответствующей индикацией и надпися-
ми на мониторе, а также соответствую-
щим звуковым сопровождением. Just 
Jewels – игра без призовой составляющей 
в виде бонусных игр, отсутствие которой 
компенсируется богатой игрой по лини-
ям и новыми возможностями подсчёта 
выплат на них. Играет игрок быстро и 
адекватно полученным кредитам, а 
возможность собрать на экране все 15 
самых дорогих символов "Короны", 
оставляет игроку надежду на крупный 
выигрыш. Символ "ЕВРО" заменяет все 
другие символы. Впрочем, любая другая 
комбинация трёх одинаковых изображе-
ний тоже сулит немалый приз. 

Игра LORD OF THE OCEAN. Игрок 
делает ставку и запускает игровую про-
грамму автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них 
игровыми символами. Играет 10 игровых 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, го-
ризонтали или диагонали (или их комби-
нации) содержат выигрышную комбина-
цию, автомат сообщает об этом игроку 
соответствующей индикацией и надпися-
ми на мониторе, а также соответствую-
щим звуковым сопровождением. Символ 
"ворота" заменяет все символы, кроме 
специального дополнительного символа. 
Три или более символа "ворота" запуска-
ют 10 бесплатных игр и в случайном 
порядке открывают специальный допол-
нительный символ, который охватывает 
все три позиции на соответствующих 
барабанах и приносит выигрыш на любой 
из них. В течении призовых игр игрок 

54



барысында ойыншы ағымдағы мөлшерл-
еме бойынша ойналатын қосымша тегін 
ойындарды ұтып ала алады.  

LUCKY LADY'S CHARM DELUXЕ 
ойыны. Ойыншы мөлшерлеме жасап, 
автоматтың ойын бағдарламасын тиісті 
клавишамен іске қосады, нәтижесінде 
автоматтың мониторында ойын символ-
дары суреттелген бес барабанның айна-
луы көрсетіледі. 10 ойын қатары ойнайды. 
Егер де барабандар тоқтағаннан кейін 
комбинациялар тігінен, көлденеңнен 
немесе қиғашынан (немесе олардың 
комбинациялары) ұтыс комбинациясын 
құраса, автомат ойыншыға тиісті индика-
циямен және монитордағы жазбамен, 
сонымен қатар тиісті дыбыспен сүйемел-
деу арқылы хабарлайды.  «Сәт бикеші» 
символы «сиқырлы шар» символынан 
басқа барлық символды алмастырады, 
ұтысты алмастыру кезінде екі еселейді. 3, 
4 немесе 5 «сиқырлы шар» символының 
түсуі 15 тегін ойынды іске қосады, олар-
дың ұтыстары 3-ке көбейеді.  Тегін ойын-
дар барысында ойыншы ағымдағы 
мөлшерлеме бойынша ойналатын, тегін 
ойында ұтысты арттыруға мүмкіндік 
беретін қосымша тегін ойындарды ұтып 
ала алады.  

LUCKY PIN-UPS ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. 20 ойын 
қатары ойнайды. Егер де барабандар тоқ-
тағаннан кейін комбинациялар тігінен, 
көлденеңнен немесе қиғашынан (немесе 
олардың комбинациялары) ұтыс комби-
нациясын құраса, автомат ойыншыға 
тиісті индикациямен және монитордағы 
жазбамен, сонымен қатар тиісті дыбыс-
пен сүйемелдеу арқылы хабарлайды.  "х2, 
х3, х5 и х10" символдары «казино» символ-
дарынан басқа барлық символдарды 
алмастырады және ұтыстарды сәйке-
сінше 2, 3, 5 немесе 10-ға көбейтеді. Үш 
және одан артық «казино» символының 

может выиграть дополнительные бес-
платные игры, которые играются по 
текущей ставке. 

Игра LUCKY LADY'S CHARM DELUXЕ. 
Игрок делает ставку и запускает игровую 
программу автомата соответствующей 
клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается вращение пяти 
барабанов с изображёнными на них игро-
выми символами. Играет 10 игровых 
линий. Если после остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, го-
ризонтали или диагонали (или их комби-
нации) содержат выигрышную комбина-
цию, автомат сообщает об этом игроку 
соответствующей индикацией и надпися-
ми на мониторе, а также соответствую-
щим звуковым сопровождением. "Леди 
Удача" заменяет все символы, кроме 
символа "магический шар", удваивая 
выигрыш при замене. Выпадение 3, 4 или 5 
символов "магический шар" запускает 15 
бесплатных игр, выигрыши в которых 
умножаются на 3. В течении призовых игр 
игрок может выиграть дополнительные 
бесплатные игры, которые играются по 
текущей ставке и дают возможность 
увеличить выигрыш в текущей игре. 

Игра LUCKY PIN-UPS. Игрок делает 
ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в 
результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них символами. 
Играет 20 линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Сим-
волы "х2, х3, х5 и х10" заменяют все симво-
лы, кроме символа "казино" и умножают 
выигрыши соответственно в 2, 3, 5 или 10 
раз. Три и более выпавших символа 
"казино" запускают 15 бесплатных игр. 
Бесплатные игры играются по текущей 
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түсуі 15 тегін ойынды іске қосады. Тегін 
ойындар ағымдағы мөлшерлеме бойын-
ша ойналады және қайта ұта алады. 

LUXURY EXPRESS™ ойыны. Ойыншы 
мөлшерлеме жасап, автоматтың ойын 
бағдарламасын тиісті клавишамен іске 
қосады, нәтижесінде автоматтың монито-
рында ойын символдары суреттелген бес 
барабанның айналуы көрсетіледі. Алма-
стырушылардан басқа, олардың позиция-
ларын қарамастан,  сол жақтан оң жаққа 
қарай орналасқан символдар ұтысқа ие 
болады, өйткені ойында қатарлар жоқ. 
Егер де барабандар тоқтағаннан кейін 
комбинациялар тігінен, көлденеңнен не-
месе қиғашынан (немесе олардың комби-
нациялары) ұтыс комбинациясын құраса, 
автомат ойыншыға тиісті индикациямен 
және монитордағы жазбамен, сонымен 
қатар тиісті дыбыспен сүйемелдеу арқы-
лы хабарлайды. «Пойыз» символы «Билет» 
символынан басқа барлық символдарды 
алмастырады. Егер «БИЛЕТ» символы 1, 3 
және 5-ші барабандарда пайда болса, 10 
тегін ойыннан құралатын серия іске қо-
сылады. Тегін ойындар кезінде «БИЛЕТ» 
символы барлық символдар үшін қосым-
ша ауысу смиволы болып келеді.  Жүлделі 
ойын барысында Сіз ағымдағы мөлшерл-
еме бойынша ойналатын қосымша тегін 
ойындарды ұта аласыз.

8.2. Ойын мекемесінің әкімшілігінің 
шешімі бойынша басқа құмар ойындары 
жүргізілуі мүмкін (оның ішінде әр түрлі 
жүлделердің, ақша қаражаттарының ұтыс 
ойындары – бекітілген ережелерге сәйк-
ес), бұл туралы мекеменің Қонақтарына 
(ойыншыларына) хабарландырылады. Бұл 
ретте Қонақтар осындай ойындардың жү-
ргізілу ережелерімен www.casino.kz сай-
тында және/немесе ойын мекемесінде 
орналастырылған жерде және/немесе ой-
ын мекемесінің қызметкерінен танысып 
біле алады. Ойындарға қатысу Қонақтың 
Ережелерді толық көлемде сақтауға келі-
сетінін растайды.

ставке и могут быть выиграны снова. 

Игра LUXURY EXPRESS™. Игрок де-
лает ставку и запускает игровую програм-
му автомата соответствующей клавишей, 
в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с 
изображёнными на них символами. 
Выигрывают символы, располагающиеся 
слева направо за исключением замените-
лей независимо от их позиций, поскольку 
в игре нет линий. Если после остановки 
барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали 
(или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, автомат со-
общает об этом игроку соответствующей 
индикацией и надписями на мониторе, а 
также звуковым сопровождением. Сим-
вол «ПОЕЗД» заменяет все символы 
кроме символа «БИЛЕТ». Если символ 
«БИЛЕТ» появляется на 1-м, 3-ем и 5-ом 
барабанах запускается серия из 10 бес-
платных игр. Во время бесплатных игр 
символ «БИЛЕТ» становится дополни-
тельной заменой для всех символов. В 
течение призовых игр Вы можете выиг-
рать дополнительные бесплатные игры, 
которые играются по текущей ставке. 

8.2. По решению администрации игор-
ного заведения могут проводиться иные 
азартные игры (в т.ч. различные розыг-
рыши призов, денежных средств - соглас-
но утвержденных правил), о чем сообща-
ется Гостям (игрокам) заведения. При 
этом Гости могут ознакомиться с прави-
лами проведения таких игр на сайте 
www.casino.kz и/или размещенных в 
игорном заведении, и/или у персонала 
игорного заведения. Участие в играх 
подтверждает, что Гость согласен соблю-
дать их Правила в полном объеме.
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9.1. Қонақ ойын мекемесінің жабдығын 
немесе мүлкін жойған, зиян келтірген 
немесе басқа бұзған жағдайда, Әкімшілік 
Қазақстан Республикасының қолданыс-
тағы азаматтық заңнамасына сәйкес кінә-
лілерден залалдарды толықтай өтеуді 
талап етуге құқығы бар.

9.2. Кез келген техникалық құралдарды 
соның ішінде мобильді байланыс құрал-
дарын пайдалану арқылы ойын меке-
месінің аумағында сурет-, бейне- және 
аудиожазба жүргізу үшін ойын мекемесі 
Әкімшілігінен алдын ала рұқсат алу қа-
жет. 
 

9.3. Ойын мекемесі аумағында шешімі 
қауіпсіздік қызметі қызметкерлерінің 
араласуын талап ететін жағдайлар туын-
даған кезде, соңғылар олардың өкілеттігі 
аясында, сонымен қатар қажетті қорға-
ныс және аса қажеттілік шегінде адекват-
ты ықпал ету шараларын қолдануы 
мүмкін. 

9.4. Ойын мекемесінің өкілдері осы 
Ережелерді бұзған кез келген келушіден 
немесе Қонақтан  тез арада ойын мекеме-
сінің аумағынан кетуді талап етуге құқы-
лы.
 

9.5. Ойын мекемесі сақтауды қамтама-
сыз ету бойынша міндеттемелерді өз 
мойнына алмайды және ойын меке-
месінің аумағында Қонақтардың (келуш-
ілердің) қараусыз қалған заттарының 
(соның ішінде қуаттауға қалдырған теле-
фондардың) жоғалғандығына жауап бер-
мейді. Бұл ретте ойын мекемесінің 
Әкімшілігі құқық қорғау органдарымен 

9.1. В случае уничтожения, повреждения 
или иного ухудшения Гостем оборудова-
ния или имущества игорного заведения, 
Администрация имеет право требовать   
с виновных полного возмещения убыт-
ков в соответствии с действующим граж-
данским законодательством Республики 
Казахстан.

9.2. Для проведения на территории 
игорного заведения фото-, видео- и 
аудиозаписи с использованием любых 
технических средств, в том числе средств 
мобильной связи необходимо получение 
предварительного разрешения Админи-
страции игорного заведения.

9.3. При возникновении на территории 
игорного заведения ситуаций, разреше-
ние которых требует вмешательства со-
трудников службы безопасности, после-
дние могут применять меры адекватного 
воздействия в рамках их полномочий, а 
также в пределах необходимой обороны и 
крайней необходимости.

9.4. Представители Администрации иг-
орного заведения вправе потребовать от 
любого посетителя или Гостя, нарушаю-
щего настоящие Правила, немедленно по-
кинуть территорию игорного заведения.

9.5. Игорное заведение не берет на себя 
обязательства по обеспечению сохранности 
и не несет ответственность за про-пажу 
вещей Гостей (посетителей), оставленных 
без присмотра на территории игорного 
заведения (в том числе телефонов, остав-
ленных на зарядку). При этом Администра-
ция игорного заведения задействует все 

9. Басқа ережелер
9. Прочие положения
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бірігіп әрекет ете отырып, осындай 
жағдайларды зерттеу үшін барлық мүм-
кіндіктер мен барлық қолжетімді заңды 
шараларды қолданады.

9.6. Гардеробқа сақтауға өткізілген зат-
тар келушіге нөмірді көрсеткен жағдайда 
беріледі. Нөмірді жоғалтқан жағдайда, 
ойын мекемесі сақтауға өткізілген зат-
тардың сақталуына жауап бермейді, бұл 
ретте олар Әкімшіліктің өкілінің көзін-
ше, келушінің жеке тұлғасын куәланды-
ратын құжаттар бойынша және  сақтауға 
берілген заттарды ауызша суреттеу бой-
ынша беріледі.

9.7. Ойын мекемесі гардеробқа өткізіл-
ген киімнің ішіндегі ақшаға, құнды зат-
тарға және басқа құндылықтарға жауап-
ты болмайды.

9.8. Қонақтардың тастап кеткен заттары 
жазылады және үш ай ішінде сақталады, 
одан кейін жойылады.

возможности и предпримет все доступные 
законные меры для содействия расследова-
нию подобных случаев и помощи правоох-
ранительным органам.

9.6. Вещи, сданные на хранение в гарде-
роб, выдаются посетителю только при 
предъявлении номерка. В случае утраты 
номерка, игорное заведение не несет 
ответственности за сохранность вещей, 
сданных на хранение, при этом они 
выдаются в присутствии представителя 
Администрации по документам, удосто-
веряющим личность посетителя и устно-
му описанию сданных на хранение вещей.
 

9.7. Игорное заведение не несет отве-
тственности за деньги, драгоценности и 
иные ценности, находящиеся в одежде, 
сданной в гардероб. 

9.8. Забытые Гостями, посетителями 
вещи описываются и хранятся игорным 
заведением в течение трех месяцев, после 
чего уничтожаются.
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10. Ақпараттық хабарландыру
10. Информационные уведомления

10.1. Қонақтардың, келушілердің, қыз-
меткерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету және қолданыстағы заңнаманы сақтау 
мақсатында ойын мекемесінде бейне- 
және дыбыс жазбасы жүреді. 

10.2. Қонақ ойын мекемесінде тіркеле 
отырып өзінің жеке деректемелерін жи-
науға және өңдеуге өз келісімін беретінін 
растайды. Келушілер жөніндегі барлық 
жеке ақпарат заңмен бекітілген тәртіпте 
ойын мекемесінің әкімшілігімен сақтала-
ды және пайдаланылады. Берілген ақпа-
рат құқықбұзушылықты жасауды бол-
дырмау үшін және басқа заңды мақсатта 

10.1. В целях обеспечения безопасности 
Гостей, посетителей, персонала и соблю-
дения действующего законодательства в 
игорном заведении ведется видео- и 
звукозапись.

10.2. Гость регистрируясь в игорном 
заведении подтверждает свое согласие на 
сбор и обработку своих персональных 
данных. Вся персональная информация о 
посетителях хранится и используется 
администрацией игорного заведения в 
установленном законом порядке. Данная 
информация может быть использована 
для предотвращения совершения право-
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(оның ішінде пошта, электрондық хат-
тар, телефон байланыстары немесе мә-
тіндік хабарламалары арқылы ойын ме-
кемесінің іс-шаралары және қызметтері 
туралы қонақтарды ақпараттандыру үш-
ін) пайдаланылуы мүмкін. 

10.3. Қонақтардың ойындарға (ұтыс 
ойындарға) қатысу ақиқат осы ережелер-
ге толық келісетіндігін білдіреді, 
сонымен қатар Қонақтардың ойын (ұтыс 
ойын) кезінде бейнетүсірілім жүргізуге, 
сонымен қатар олардың жеке деректерін 
Ұйымдастырушымен өңдеу және тарату,  
сонымен қатар оның жеке деректерін 
үшінші тұлғаларға беру келісетіндігін 
растайды. Жеке деректерді тарату деге-
німіз ғаламторда және басқа бұқаралық 
ақпарат құралдарында, сонымен қатар 
басқа ашық көздерде жариялау дегенді 
білдіреді. Келісім ойын (ұтыс ойын) 
өткізү бүкіл мерзімі ішінде және  олар 
аяқталғаннан кейін бес жыл бойы жарам-
ды.
  

10.4. Ойын мекемесінің әкімшілігі 
құмар ойындарға шамадан тыс әуестену 
қауіпті екендігі турады ескертеді.

10.5. Ойын мекемесінің Әкімшілігі осы 
Ержелерге ойын месемесінің көрсететін 
қызметінің сапасын жақсарту және жұ-
мысының тиімділігін арттыру мақсатын-
да, Қонақтарды хабарландырусыз және 
олардың алдын ала келісімінсіз өзгерт-
улер енгізуге құқылы. Соған байланысты, 
Қонақ www.casino.kz интернет-ресурсын-
да және/немесе ойын мекемесінде орна-
ластырылған осы Ережелердегі өзгерт-
улерді үнемі қадағалап отыруға міндетті.

10.6. Осы Ережелер олардың күшін 
жойғанша және/немесе ойын мекеме-
сінің Әкімшілігі өзгертулер енгізгенше 
әрекет етеді.  

нарушений и для иных законных целей (в 
том числе информирования гостей о 
мероприятиях и услугах игорного заведе-
ния посредством почты, электронных 
писем, телефонной связи или текстовых 
сообщений).

10.3. Факт участия в играх (розыгрышах) 
означает полное согласие Гостей с насто-
ящими правилами, а также подтверждает 
согласие Гостей на проведение видеосъ-
емки во время игр (розыгрыша), а также 
обработку и распространение их персо-
нальных данных Организатором, а также 
на передачу его персональных данных 
третьим лицам. Под распространением 
персональных данных понимается публи-
кация персональных данных в интернете 
и других СМИ, а также в иных открытых 
источниках. Согласие действует в тече-
ние всего срока проведения игр (розыг-
рыша) и пяти лет после их окончания.

10.4. Администрация игорного заведе-
ния предупреждает об опасности чрез-
мерного увлечения азартными играми. 

10.5. Администрация игорного заведе-
ния вправе вносить изменения в настоя-
щие Правила с целью улучшения качества 
предоставляемых услуг и повышения 
эффективности работы игорного заведе-
ния, без предварительного согласия и 
уведомления Гостей, в связи с чем, Гость 
обязуется регулярно отслеживать измене-
ния в настоящих Правилах, опубликован-
ных на интернет-ресурсе www.casino.kz 
и/или размещенных в игорном заведении. 

10.6. Настоящие Правила действуют до 
их отмены и/или изменения Админи-
страцией игорного заведения.


