chơi

Kéo máy

Chỉ chơi cho vui.
Tìm hiểu trò này chơi ra sao trước khi chơi..
Máy slot machine hoạt động theo ngẫu nhiên. Có một Bộ tạo
số ngẫu nhiên (Random Number Generator, RNG) trong từng
máy, bộ này luân chuyển liên tục qua hàng triệu số.
Kết quả của một lượt quay được xác định tự động
bởi bộ RNG khi bạn nhấn nút quay. Điều này có nghĩa là
bạn không thể đoán liệu bạn sẽ thắng - hay thua.
Một số máy cho phép bạn dừng sớm các guồng quay.
Điều này cũng không tạo nên sự khác biệt nào. Không có
ảnh hưởng đến kết quả của lượt quay, bạn không thể điều
khiển vị trí guồng quay sẽ dừng lại.
Một số máy slot machine mời bạn chơi trò điểm thưởng.
Người chơi có thể tác động đến số tiền thưởng bằng cách
tương tác với trò chơi video dạng điện tử. Dù kỹ năng có
vẻ như là một yếu tố tác động đến kết quả của giải thưởng,
nhưng cuối cùng điều quan trọng nhất là sự may rủi. Cho dù
kỹ năng của người chơi như thế nào thì bộ RNG bên trong
từng máy sẽ quyết định kết quả: liệu người chơi có giành
được cơ hội để chơi trò chơi thưởng không, cộng với số tiền
có thể thắng tối đa được định trước trong trò chơi thưởng.

Các loai máy khác nhau

Các máy slot machine có khác nhau. Hãy nghĩ chuyện này:
chỉ chơi $0,05 với một máy có hiệu thông dụng thì có vẻ thú
vị hơn...nhưng thực ra nó có thể làm bạn tốn nhiều hơn chơi
với máy có đơn vị tiền nộp cao hơn.
Điều quan trọng cần biết là các máy slot machine được thiết
kế cho các trải nghiệm trò chơi khác nhau. Ví dụ: trò chơi cho
phép bạn chơi lâu hơn và dành thời gian lâu nhất tại sòng
bạc sẽ rất khác với trò chơi được thiết kế cho những người
thích trải nghiệm nhanh hơn, táo bạo hơn. Hãy tìm hiểu trò
nào bạn muốn ngồi xuống chơi đểcó trải nghiệm mà bạn cần
có.

Cách chơi

Tất cả các sòng bạc đều có máy slot machine không dùng
đồng xu. Đầu nhận tiếp nhận tiền giấy $5, $10, $20, $50 hay
$100. Để chơi, đút tiền giấy vào đầu nhận tiền giấy.
Sau đó bạn có thể chọn bao nhiêu hàng, và bao nhiêu điểm tín
dụng mỗi hàng mà bạn muốn đặt cược. Một số máy slot
machine có một mệnh giá tín dụng, và một số khác cho phép
lựa chọn. Bằng cách nhấn nút Bet One (Đặt cược một), bạn
đặt cược một điểm tín dụng. Bằng cách nhấn nút Max Bet (Đặt
cược tối đa), bạn đặt cược số tối đa được phép trên máy đó
cho từng trò chơi.
Kéo xuống và nhả cần ở phía bên cạnh của máy slot machine,
hoặc nhấn nút Spin (Quay). Tất cả các máy slot machine hiển
thị số điểm tín dụng đã thắng dựa trên kết quả của lượt quay
của guồng quay.
Khi bạn đã sẵn sàng lấy tiền ra, nhấn nút Cash Out (Xuất tiền)
và bạn sẽ nhận được phiếu có thể đổi tiền tại quầy tính tiền,
máy Đổi tiền từ phiếu, hoặc có thể đút vào máy slot machine
khác. Các phiếu có giá trị trong 120 ngày tại sòng bạc.

Tỷ lệ lãi của nhà cái

‘House advantage’ (tỷ lệ lãi của nhà cái) có nghĩa là các máy
slot machine trung bình sẽ giữ khoảng 8% toàn bộ số tiền đặt
cược trong toàn bộ thời gian hoạt động của máy. Vì vậy các
máy sẽ luôn thắng chung cuộc về lâu dài. Cơ hội thắng của
bạn tùy thuộc vào trò chơi bạn chọn, đơn vị mà bạn chọn hoặc
số điểm tín dụng mà bạn quyết định đặt cược.
Các máy slot machine là phương tiện giải trí, và giống như ăn
tối và xem phim, bạn cần phải trả tiền để giải trí. Khi bạn đã
tiêu hết tiền cho giải trí thì đã đến lúc dừng lại và ra về.

Cờ bạc cùng GameSense

Kéo máy là trò may rủi. Vì vậy chỉ chơi cho
vui: nếu bạn thua, hay coi đây là tiền dành để giải trí.
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