
Hướng 
dẫn của 
GameSense về 
MÁY KÉO

Tìm hiểu cho rõ quy tắc chơi máy 
kéo như thế nào.

CÁC BẠN CÓ 
THẮC MẮC GÌ 
KHÁC KHÔNG?

Hỏi Nhân viên cố vấn GameSense  
tại Trung tâm thông tin 

GameSense hoặc vào trang 
gamesensema.com.

Hướng dẫn trò chơi này chỉ cho biết một số thông 
tin tổng quát. Các quy luật chính thức 

được trình bày trên trang: 
massgaming.com/regulations/mgcregulations

Tiền bỏ ra chơi

Thời gian

TÔI CHƠI ĐÃ LÂU. VẬY LÀ 
ĐẾN LÚC TÔI PHẢI THẮNG 
RỒI, phải không?  

Khi chơi kéo máy, không phải trì chí chơi là sẽ 
được thắng. Lần kéo máy sau cùng của các bạn 
không ảnh hưởng gì đến những điều sẽ xảy ra 
trong lần kéo máy kế tiếp, vì thế, tiếp tục chơi 
thêm không có nghĩa là các bạn sẽ thắng thêm. 
Theo thời gian thì nhà cái lúc nào cũng sẽ thắng.

Các đặc điểm
Gấp bội 
Những biểu tượng có khả năng tăng số tiền 
thắng lên bằng cách nhân lên với một số tiền đã 
định trước.

Biểu tượng vạn năng 
Những biểu tượng có khả năng thay thế tất cả 
mọi biểu tượng khác để tạo nên những dòng tiền 
thắng mà nếu không thì sẽ không thắng. 

Cuộn nối tầng 
Khi một biểu tượng là một phần của một lần 
thắng tổng hợp, người chơi được thanh toán 
trước khi các biểu tượng thắng biến mất khỏi 
màn hình, cho phép các biểu tượng mới rơi vào vị 
trí của những biểu tượng đã thắng.

Biểu tượng cuộn xếp chồng 
(còn gọi là biểu tượng vạn năng mở rộng) cuộn 
xếp chồng có những biểu tượng giống hệt nhau, 
rơi thẳng đứng, và gồm tất cả các điểm dừng trên 
một cuộn cụ thể nào đó.  Tuy đặc tính này làm 
tăng tình trạng bất ổn định nhưng đặc tính này 
cũng có thể cho phép thắng lớn. 

 
CHIẾC MÁY TÔI VỪA BƯỚC RA 
KHỎI  VỪA CHO TRÚNG TO. NẾU TÔI 
NGỒI LẠI THÌ CÓ THỂ NÀO 
TÔI SẼ TRÚNG KHÔNG?

Có thể là không. Máy kéo dùng Bộ tạo số 
ngẫu nhiên (Random Number Generator, 

RNG) quay liên tục nhiều vòng qua các con 
số, đưa đến khoảng 1000 kết quả khác nhau 

mỗi giây. Nếu các bạn tiếp tục chơi, rất 
khó có thể các bạn có được kết quả 
giống như người đến ngồi chơi tại 

máy sau các bạn.       



Nào, chúng ta hãy 
cùng chơi
1 Chọn một loại máy trong phạm vi  

số tiền các bạn quyết định bỏ ra để chơi. 
Nên nhớ: Vị trí của máy và danh tiếng của 
trò chơi không ảnh hưởng gì đến khả năng 
các bạn thắng hay thua.

2 Bấm nút để xem bảng trả tiền và thông tin 
về trò chơi.  

3 Bỏ tiền vào, máy sẽ theo dõi cho các bạn, 
gọi là "tín điểm".

4 Chọn số dòng và số tín điểm mà các bạn có 
thể sử dụng để tính chi phí trung bình cho 
mỗi lần quay.

5 Nhìn cuộn quay và hy vọng là mình sẽ 
thắng. 

Thông tin bên 
trong cần biết
Tính bất ổn định 
Tính bất ổn định là mức độ rủi ro của một 
máy kéo. Máy kéo với tính bất ổn định thấp 
sẽ có rủi ro thấp và số tiền có thể thắng sẽ 
thấp; trong khi đó, máy kéo với tính bất ổn 
định cao, tuy sẽ có rủi ro cao nhưng số tiền 
có thể thắng sẽ cao hơn.

Tính ngẫu nhiên 
Mỗi máy kéo đều chứa một bộ tạo số ngẫu 
nhiên để bảo đảm là mọi vòng quay hoàn 
toàn ngẫu nhiên và không phụ thuộc vào 
những lần quay trước. Vì lý do này mà máy 
kéo sẽ không bao giờ "sẵn sàng" cho thắng. 

Tỷ lệ phần trăm thắng 
Số tiền mà một máy kéo được thiết kế trong 
lập trình để trả tiền ra cho người chơi trong 
toàn vòng đời của máy. Những tỷ lệ phần 
trăm này thường nằm trong khoảng 80-
95%. 

Xém trúng 
Xém trúng là khi những biểu tượng thắng 
xuất hiện vô cùng sát với một dòng tiền 
thắng, nhưng không phải là một phần của 
dòng tiền thắng (khiến cho người chơi bị 
thua). 

Không hẵn thắng 
Không hẵn thắng là khi số tiền thắng được 
trong một lần quay ít hơn số tiền đánh cá. 

Các loại máy kéo
Máy kéo một dòng và nhiều dòng 
Dòng, hay còn gọi là dòng tiền thắng, là 
hàng kết hợp cụ thể của các biểu tượng 
cần có để thắng. Trong lúc những máy kéo 
cũ trước đây chỉ cho người chơi một dòng 
tiền thắng, máy kéo nhiều dòng cho nhiều 
dòng tiền thắng hơn. Các bạn chỉ cần nhớ 
rằng càng chơi nhiều dòng thì các bạn 
càng phải trả nhiều tiền!

Máy kéo phim hình video 
Tại khu vực chơi bài của các sòng bài tối tân 
hiện tại, phần lớn là máy kéo phim hình video. 
Những máy này sử dụng phần mềm máy tính 
để thể hiện hình ảnh cuộn quay truyền thống 
và cho ra các biểu tượng xếp hàng. Tính bất ổn 
định sẽ tùy theo loại trò chơi có trong máy. 

Máy kéo lũy tiến 
Máy kéo lũy tiến liên kết với nhiều máy khác (tại 
địa phương hoặc trên toàn quốc) để cho vào 
giải độc đắc lớn hơn. Tuy là khi nhiều máy liên 
kết với nhau thì khả năng người chơi thắng sẽ 
thấp hơn, nhưng khi thắng thì giải độc đắc lớn 
hơn. 

  Mệnh giá của máy 
x Số tín điểm 
x  Số dòng

 = Chi phí trung bình cho mỗi lần quay

Hãy quyết định sẵn một 
số tiền hay một thời 
gian để chơi, ngay cả 
một số tiền muốn thắng.

Thỉnh thoảng nhớ
ngừng chơi.

Chỉ chơi với số 
tiền mà các bạn 
có khả năng thua.

TÔI CÓ THỂ LÀM RA TIỀN 
KHÔNG NẾU TÔI CHƠI máy kéo? 

Tuy các bạn hy vọng là mình sẽ thắng, 
các bạn đừng mong là sẽ lấy lại được 
tiền của mình. Các bạn trả tiền để chơi 
cho vui. Xác suất thắng sẽ luôn về phần 
máy kéo. 


