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Luật chơi



MÔ TẢ TRÒ CHƠI

Sahara Sun là trò chơi quay thưởng 4x5x5x5x4 với 100 hàng trả thưởng cố định, có các

chồng biểu tượng và free spins với expanding wilds.

HOÀN TRẢ CHO NGƯỜI CHƠI 88.03%, 96.03%

Luật chơi

Tiền cược được đặt bằng cách dùng bộ chọn TỔNG TIỀN CƯỢC.

CHƠI TỰ ĐỘNG sẽ tự động chơi trò chơi trong số lượng vòng đã chọn.

Có 11 bộ guồng quay được sử dụng trong các trò chơi cơ bản, mỗi bộ có các

chồng biểu tượng giống nhau liền kề trên các guồng quay tương ứng của chúng.

Mỗi bộ có một biểu tượng xếp chồng riêng:

    

     

Trước mỗi trò chơi cơ bản, một bộ guồng quay được chọn ngẫu nhiên để sử dụng

cho trò chơi đó.

Mức cược là giá trị Tổng tiền cược chia cho 50.

Các chiến thắng theo hàng được nhân với Mức cược hiện tại của trò chơi chiến

thắng.

Tất cả các chiến thắng theo hàng được tính từ trái sang phải trên các guồng quay

liền kề, bắt đầu với guồng quay ngoài cùng bên trái.

Chỉ có chiến thắng cao nhất được trả thưởng trên mỗi hàng đã chơi.

Chiến thắng Scatter được nhân với Tổng tiền cược.

Chiến thắng Scatter được trả ở bất kỳ vị trí nào trên các guồng quay.

Chiến thắng Scatter được trả thưởng thêm, ngoài các chiến thắng theo hàng.

Chỉ có chiến thắng Scatter cao nhất được trả thưởng trên mỗi lượt chơi.

WILD

5 X  trả thưởng 500
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4 X  trả thưởng 250

3 X  trả thưởng 75

2 X  trả thưởng 5

 

là wild và thay thế được cho tất cả các biểu tượng, ngoại trừ TUT để tạo thành một kết

hợp thắng.

Tất cả các trả thưởng trong một kết hợp thắng trên một hàng trả thưởng đang hoạt động.

Tiền thắng cược là tích của phần thưởng trên bảng trả thưởng và Mức cược.

FREE SPIN BONUS

3 TUT phân tán xuất hiện ở vị trí bất kỳ trên các guồng quay 2, 3 và 4 sẽ thưởng 4X Tổng

tiền cược và 12 free spins.

Free spins được chơi bằng cách sử dụng các hàng và mức cược giống như trò chơi cơ

bản đã kích hoạt Free spins.

Trong thời gian diễn ra free spins, 3 TUT phân tán xuất hiện ở vị trí bất kỳ trên các guồng

quay 2, 3 và 4 sẽ thưởng 4X Tổng tiền cược và 12 free spins bổ sung.

Trong free spins, SCARAB bất kỳ xuất hiện ở vị trí bất kỳ trên các guồng quay sẽ mở

rộng để lấp đầy toàn bộ guồng quay để tạo thành kết hợp thắng.

Trong free spins, các bộ guồng quay được chọn bằng cách dùng các quy tắc tương tự

như đối với trò chơi cơ bản.

TUT chỉ xuất hiện trên các guồng quay 2, 3 và 4.
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CHỨC NĂNG TRÒ CHƠI

 

NÚT QUAY

Nhấp để bắt đầu vòng chơi ở giá trị tiền cược hiện tại.

 

NÚT QUAY (TRONG LƯỢT QUAY)

Nhấp để nhanh chóng dừng các hiệu ứng động của guồng quay hoặc hiệu

ứng động chiến thắng. Nút này không dừng chơi tự động. 

 

NÚT QUAY (KHI CHƠI TỰ ĐỘNG ĐANG HOẠT ĐỘNG)

Con số thể hiện số lượng lượt quay chơi tự động còn lại.

 

NÚT CHƠI TỰ ĐỘNG

Nhấp để mở menu bật lên của chơi tự động.

 

NÚT CHƠI TỰ ĐỘNG (KHI CHƠI TỰ ĐỘNG ĐANG HOẠT ĐỘNG)

Nhấp để dừng chơi tự động.

 

NÚT THÔNG TIN

Nhấp để mở bảng trả thưởng và luật chơi.

 

NÚT MENU

Nhấp để mở cài đặt.

 

NÚT ÂM THANH

Nhấp để đặt mức âm lượng. 

€1.00   
TỔNG TIỀN CƯỢC

Nhấp "+" hoặc "—" để thay đổi mức cược.

€25.00
THẮNG

Hiển thị chiến thắng hiện tại bằng tiền xu.

€1,000.00
SỐ DƯ

Hiển thị số dư bằng xu.
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MENU BẬT LÊN

CHƠI TỰ ĐỘNG

Menu bật lên chơi tự động cho phép người chơi chọn một số lượng lượt quay để chơi tự

động ở mức Tổng tiền cược hiện tại. Để làm như vậy, người chơi thay đổi Số lượt chơi

thành giá trị mong muốn. Sau đó người chơi phải đặt giới hạn thua (phải lớn hơn 0) rồi

nhấp vào nút BẮT ĐẦU để xác nhận ý định của mình. Sau đó, menu sẽ ẩn đi và người

chơi quay lại màn hình trò chơi chính, với tính năng chơi tự động đang hoạt động.

Người chơi cũng có thể chọn đặt các điều kiện tùy chọn để tự động dừng chơi tự động.

Chúng bao gồm:

- Dừng chơi tự động khi một chiến thắng đạt tới giá trị do người chơi quy định.

- Dừng chơi tự động nếu số dư tăng thêm số tiền mà người chơi chỉ định.

- Dừng chơi tự động khi vào free spins.

Lưu ý: Nếu bạn bị ngắt kết nối trong khi chơi, tất cả các cài đặt chơi tự động sẽ trở về

mặc định khi bạn tải lại trò chơi.

CÀI ĐẶT TRÒ CHƠI

ÂM LƯỢNG

Nhấp để bật/tắt tất cả âm thanh.

MÀN HÌNH GIỚI THIỆU

Nhấp để bật/tắt hiển thị màn hình giới thiệu khi vào trò chơi.

PHÍM CÁCH ĐỂ QUAY

Nhấp để bật/tắt khả năng quay bằng phím cách.

QUAY NHANH

Nhấp để luôn bật/tắt việc nhanh chóng dừng các hiệu ứng động của guồng quay hoặc

hiệu ứng động chiến thắng. Nút này không dừng chơi tự động.

NHẠC NỀN
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Nhấp để bật/tắt nhạc nền của trò chơi cơ bản.

QUY ĐỊNH VÀ THÔNG TIN BỔ SUNG

GIỜ HIỆN TẠI

Ứng dụng trò chơi luôn hiển thị thời gian hiện tại. Thời gian được lấy từ đồng hồ hệ

thống trong máy tính hoặc thiết bị của người chơi.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Các quy trình sau đây có thể sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang

web trò chơi.

- Quá trình quản lý các vòng chơi chưa hoàn thành.

- Thời gian mà sau đó các phiên chơi không hoạt động sẽ tự động kết thúc.

200,000.00 là số tiền thắng cược tối đa từ một ván chơi. Nếu đạt được tiền thắng cược

tối đa trong khi chơi, trò chơi sẽ kết thúc và chiến thắng tối đa sẽ được trao.

Trong trường hợp phần cứng/phần mềm trò chơi bị trục trặc, tất cả các đặt cược trò chơi

bị ảnh hưởng và các khoản trả thưởng sẽ bị hủy và tất cả các đặt cược bị ảnh hưởng sẽ

được hoàn trả.

Sahara Sun ver 1.0.0 Luật chơi

6 / 6


	Phiên bản trò chơi 1.0.0
	Luật chơi
	MÔ TẢ TRÒ CHƠI
	Luật chơi
	WILD
	FREE SPIN BONUS
	CHỨC NĂNG TRÒ CHƠI
	MENU BẬT LÊN
	CHƠI TỰ ĐỘNG
	CÀI ĐẶT TRÒ CHƠI

	QUY ĐỊNH VÀ THÔNG TIN BỔ SUNG
	GIỜ HIỆN TẠI
	THÔNG TIN BỔ SUNG



