
LUẬT CHƠI

- Golden Engines là một trò chơi video slot 5 guồng quay, 4 hàng có Vòng quay lại và Wild Cố 
định.
- Trò chơi được chơi với 20 dòng cược (cố định) và các giá trị xu khác nhau.
- Giá trị xu được thiết lập với các mũi tên ở bên cạnh mục GIÁ TRỊ XU.
- Số dư hiển thị số tiền mặt hoặc xu khả dụng để đặt cược.
- Trò chơi có thể được chơi bằng tiền mặt hoặc xu. Để chuyển đổi giữa tiền mặt và xu, hãy truy cập 
Cài đặt Trò chơi.
- Các kết hợp chiến thắng và trả thưởng được thực hiện theo Bảng trả thưởng.
- Một chiến thắng dòng cược bằng với giá trị được hiển thị trong Bảng trả thưởng nhân với bất kỳ 
số nhân khả dụng.
- Các giá trị trả thưởng biểu tượng hiển thị trong Bảng trả thưởng được thể hiện theo xu và cố định. 
Các giá trị tả thưởng tiền mặt bằng với số lượng xu hiển thị trong Bảng trả thưởng nhân với giá trị 
xu được chọn.
- Trên một dòng trả thưởng được cấp, chỉ kết hợp chiến thắng lớn nhất được trả thưởng trong khi 
các chiến thắng đồng thời trên các dòng trả thưởng khác được cộng lại.
- Các chiến thắng dòng cược được trả thưởng nếu nó liên tiếp từ ngoài cùng bên trái sang phải và từ
ngoài cùng bên trái sang phải.
- Tất cả chiến thắng chỉ được trả thưởng trên các dòng cược.
- Các chiến thắng Vòng quay lại được thêm vào mọi chiến thắng dòng cược ban đầu.
- Vòng quay lại được chơi theo cùng giá trị cược như vòng chơi đã kích hoạt chúng.
- Tất cả chiến thắng trong các hoạt hình trò chơi được thể hiện theo xu.

BIỂU TƯỢNG SCATTER, VÒNG QUAY LẠI VÀ BIỂU TƯỢNG WILD CỐ ĐỊNH
- Biểu tượng Scatter (động cơ vàng) xuất hiện trên các guồng quay 3, 4 và 5 và cũng là một biểu 
tượng Wild.
- Biểu tượng Wild xuất hiện trên tất cả guồng quay.
- Cả biểu tượng Scatter và Wild được cố định trong các Vòng quay lại.
- Biểu tượng Scatter tặng một Vòng quay lại.
- Trong một Vòng quay lại bất kỳ biểu tượng Scatter mới hoặc một chiến thắng sẽ tặng một Vòng 
quay lại.
- Ba biểu tượng Scatter sẽ kích hoạt một số nhân x3 trên một vòng quay hoặc một chiến thắng Vòng
quay lại.
- Số Vòng quay lại tối đa là 9.
- Biểu tượng Wild thay thế đối với tất cả biểu tượng. Biểu tượng Wild không trả thưởng cho chính 
nó ngoại trừ không có biểu tượng thông thường đang kích hoạt nào khác trên dòng trả thưởng. Năm 
biểu tượng Wild liên tiếp trên một dòng trả thưởng sẽ thay thế đối với năm biểu tượng trả thưởng 
cao nhất.

CHƠI TỰ ĐỘNG
- Menu cửa sổ bật lên chơi tự động cho phép người chơi chọn một số vòng quay để chơi tự động.
- Để làm điều đó, người chơi phải thiết lập một giá trị giảm tiền mặt (giới hạn thua -  phải lớn hơn 
0) và sau đó nhấp lên một trong tùy chọn số vòng quay khả dụng để bắt đầu chơi tự động.
- Menu sau đó bị ẩn và người chơi được trở lại màn hình vòng chơi chính, với chơi tự động được 
kích hoạt.
- Người chơi cũng có thể chọn để thiết lập các điều kiện tùy chọn để dừng chơi tự động một cách tự
động. Những tùy chọn này bao gồm:
    - Dừng chơi tự động trên bất kỳ một chiến thắng.
    - Dừng chơi tự động nếu số dư tăng theo số lượng người chơi chỉ định.
    - Dừng chơi tự động trên một chiến thắng theo giá trị người chơi chỉ định.
- Mỗi cái nhấp lên nút menu chơi tự động sẽ xóa các giá trị đã chọn trước đó và mở ra menu chơi 



với các cài đặt mặc định.
- Nếu bạn bị đứt kết nối trong khi đang chơi, tất cả cài đặt chơi tự động sẽ trở lại mặc định khi bạn 
nạp lại trò chơi.

THÔNG TIN BỔ SUNG
- Các quá trình sau đây có thể tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web trò chơi:
    - Quá trình quản lý các vòng chơi chưa hoàn tất.
    - Thời gian sau khi các phiên chơi ngừng hoạt động sẽ tự động kết thúc.
- Trong trường hợp lỗi tính năng của phần cứng/phần mềm trò chơi, tất cả cược trò chơi và thanh 
toán bị ảnh hưởng sẽ bị vô hiệu và tất cả đặt cược bị ảnh hưởng sẽ được hoàn tiền.
- Tỷ lệ hoàn trả cho người chơi theo lý thuyết (RTP) đối với trò chơi này là 96.11%.

CÁCH CHƠI
- Nhấp để bắt đầu một vòng chơi ở mức cược hiện tại và giá trị xu.

- Nhấp các mũi tên lên hoặc xuống để thay đổi giá trị xu.

- Nhấp để dừng vòng chơi.

- Nhấp để bật vòng quay Nhanh (tuân theo các điều khoản và điều 
kiện trang trò chơi).

- Nhấp để tắt vòng quay Nhanh (tuân theo các điều khoản và điều 
kiện trang trò chơi).

- Nhấp để chọn số vòng Chơi tự động và cài đặt Chơi tự động nâng 
cao.

- Khi các vòng Chơi tự động được chọn, số vòng quay còn lại sẽ được
hiển thị trên nút Chơi tự động.
  Nhấp nút Chơi tự động để dừng Chơi tự động.



- Nhấp để tắt âm thanh trò chơi hoặc dùng thanh trượt điều chỉnh âm 
lượng.

- Nhấp để truy cập Menu Trò chơi đối với cài đặt trò chơi, bảng trả 
thưởng trò chơi và luật chơi.


