
Mọi thứ bạn có thể sẽ cần biết về máy 
đánh bạc.

Thời gian

CÓ CÂU  
HỎI KHÁC?

Hãy hỏi một Cố vấn GameSense tại 
sòng bạc, truy cập GameSense.com 

hoặc gọi đến số 1-866-815-0222. 

Chơi nhiều hơn không có nghĩa là bạn 
sẽ giành chiến thắng nhiều hơn. Nếu 
bạn thêm vào tất cả, bạn có thể thua 
nhiều hơn là thắng.

Tiền chi tiêu

SỰ THẬT VỀ MÁY 
ĐÁNH BẠC!
Tất cả các tỷ lệ cược không đều nhau. 
Trên cỗ máy kéo tay Tôi yêu Ba viên kim cương, tỉ lệ cược  
thắng bất kỳ giải thưởng nào là 1 trong 12, nhưng tỷ lệ 
cược thắng giải cao nhất là 1 trong 649.400. 

Phần thưởng nhỏ hơn. 
Có nhiều khả năng bạn sẽ giành được giải thưởng nhỏ 
hơn trên các máy kéo tay so với giải thưởng cao nhất.

Không phải tất cả các máy kéo tay đều giống nhau. 
Một số máy có giải thưởng thường xuyên hơn và thưởng 
trò chơi, trong khi những máy khác trả tiền ít hơn nhưng 
với giải thưởng lớn hơn. 

Tiền = Tín dụng 
Khi bạn đặt tiền vào máy đánh bạc, nó sẽ trở thành khoản 
tín dụng. Nếu bạn thắng, các khoản tín dụng tăng lên. 
Nếu bạn thua, các khoản tín dụng giảm xuống. 

CÓ CÁI GÌ BÊN TRONG 
MỘT MÁY ĐÁNH BẠC?

Máy đánh bạc là các máy tính sử dụng trình tạo số 
ngẫu nhiên để xác định kết quả của mỗi lần chơi. 
Chúng tạo ra hàng trăm hoặc hàng nghìn con số 

mỗi giây—kết quả của máy phụ thuộc vào số được 
tạo ra ngay lập tức khi bạn kích hoạt máy. Trình tạo 
số ngẫu nhiên tạo ra kết quả của mỗi lần chơi hầu 
như không thể dự đoán, vì mỗi lần chơi liên tiếp 

hoàn toàn độc lập với lần chơi trước đó.

CÁCH MÁY 
ĐÁNH BẠC
hoạt động



VIỆC CHIẾN 
THẮNG TẠI MÁY  

ĐÁNH BẠC CÓ PHẢI 
CHỈ DO MAY MẮN,

hay kỹ năng chơi đóng 
góp một phần?

Hầu hết đều thuần túy là do may mắn. Nhưng đối với một 
số máy, trò chơi thưởng cung cấp cho bạn cơ hội để tác 
động đến kết quả bằng cách tương tác với trò chơi điện  

tử kiểu arcade. Mặc dù kỹ năng có thể là một yếu tố,  
bộ tạo số ngẫu nhiên bên trong máy thường xác  
định xem bạn có chơi trò chơi tiền thưởng và số  

tiền có sẵn để giành chiến thắng hay không -  
do đó, may may mắn vẫn là một  

phần quan trọng trong chia bài.

MỘT MÁY MÀ TÔI ĐÃ  
CHƠI ĐÃ RA JACKPOT 

NGAY SAU KHI TÔI RỜI ĐI. 
Nếu tôi ở lại, tôi có lẽ đã 

chiến thắng?
Không thể nói như vậy. Bởi vì các trình tạo số ngẫu nhiên xác định 

kết quả của mỗi lần chơi, kết quả của mỗi lần chơi là hoàn toàn độc 
lập. Kết quả phụ thuộc vào số được tạo ra ngay khi một người chơi 

nhấn máy hoặc kéo cần gạt. Kết quả tương lai hoàn toàn không liên 
quan đến những gì đã xảy ra khi bạn đang chơi. 

CƠ HỘI  
CHIẾN THẮNG

của tôi là gì?
Điều đó còn tùy thuộc. Cơ hội chiến thắng của bạn 

phụ thuộc vào máy tính mà bạn chọn để chơi và 
bao nhiêu tiền bạn quyết định đặt cược. Nhưng hãy 
nhớ rằng tỷ lệ cược luôn luôn ưu tiên "nhà cái." Theo 
thời gian, cơ hội bạn thắng nhiều tiền hơn so với khi 

bạn bắt đầu ở mức thấp.

CHƠI NHIỀU HƠN 
có nghĩa là trả tiền 

nhiều hơn?
Không. Các máy kéo tay không phụ thuộc vào sự 
sắp xếp. Mỗi lượt chơi trên máy đánh bạc là độc 

lập, không thể đoán trước và không liên quan đến 
những gì đã xảy ra trong lần chơi trước. Máy móc 

không bao giờ "đến kỳ chiến thắng" và cũng không 
"đóng băng" sau khi giành chiến thắng.

MÁY XA NHẤT TỪ LỐI ĐI 
SẼ TRẢ TIỀN NHIỀU HƠN

vì chúng được chơi  
ít thường xuyên hơn 

phải không?
Việc một máy được chơi thường xuyên như thế nào không  

liên quan  đến những cơ hội nó sẽ trả tiền vào lượt  
chơi tiếp theo. Các khoản thanh toán được xác định bằng  
tỷ lệ cược đặt trước của máy và bộ máy bên trong không 

thể đoán trước kết quả. 

CÁCH MÁY  
HOẠT ĐỘNG
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