
Tính năng

Lobby My Tickets Favorites Profile



Lobby

Trong phần này, bạn có thể hoàn tất việc mua vé số 
của mình. Vui lòng vào tài liệu How to play để có 
thông tin đầy đủ của phần này.



My Tickets

My Tickets tab

Có hai cách để kiểm tra số trúng thưởng của các lần 
xổ số trước.

Trong phần này, bạn có thể xem vé của mình, đang chờ 
chấm hoặc từ các lần xổ trước đây. Bạn cũng có thể kiểm 
tra những con số nào xuất hiện trên các lần xổ số trước 
đó, xem theo tiểu bang hoặc theo sự kết hợp.

Chọn trạng thái của 
các vé số bạn đang 
tìm.

Chọn ngày diễn ra 
hoặc đã diễn ra.

Bạn có thể điều 
chỉnh ngày tháng 
và sử dụng các 
công cụ để sắp xếp 
kết quả theo thứ tự 
bảng chữ cái hoặc 
theo thời gian xổ 
số.    

Winning lotto numbers tab

Chọn tiểu bang.

Chọn ngày
(30 ngày trở lại).

Bạn sẽ thấy các 
số trúng thưởng 
cho tiểu bang và 
ngày đã chọn.  
  
    

Checking winning numbers tab

Chọn loại vé số.

Bấm vào số bạn 
muốn kiểm tra.

Bạn có thể thấy 
được dãy số đó đã 
thắng trong vòng 30 
ngày trở lại.    

    

Đảm bảo bấm vào ô 
"Lotto Reward", nếu 
(các) vé số bạn đang tìm 
đã được mua bằng tiền 
khuyến mãi nếu không, 
hãy đảm bảo rằng ô 
Lotto reward không có 
dấu check màu xanh lá 
cây.    



Bạn có 2 cách chơi các số từ danh sách yêu thích 
của mình:

Favorites

Trong phần này, bạn có thể quản lý danh sách các con số 
yêu thích của mình để chơi một cách nhanh chóng bất cứ 
lúc nào bạn muốn.

Chọn loại vé số bạn 
muốn cho danh sách 
của bạn; Pick 2, 
Pick 3, Pick 4 hoặc 
Pick 5.   

Bấm vào "Add numbers" 
để tạo danh sách đầu 
tiên của bạn.   

Hoàn thành danh 
sách với thông tin 
được yêu cầu và 
sau đó bấm vào 
"Save".   
    

Bấm vào thùng rác 
để xóa danh sách 
vĩnh viễn sau khi 
bạn xác nhận.  
 
   
   
    

Bấm vào bút chì để 
thay đổi tên, thêm 
hoặc xóa các dãy 
số của danh sách 
hiện có   
    

Nhấp vào vòng tròn để 
chơi tất cả các dãy số từ 
danh sách đó, sau đó 
bấm vào Pick để tiếp 
tục với danh sách đã 
chọn. 
   
   

Bấm vào từng dãy số 
riêng biệt trong danh 
sách để chơi một trong 
số đó, sau đó bấm vào 
Pick để tiếp tục với 
danh sách đã chọn. 
   
   

    
   
    

Bạn sẽ được chuyển 
tới bước Purchase. 
Kiểm tra kỹ các số của 
bạn và hoàn tất mua 
vé số. Xin lưu ý rằng 
tất cả các vé số đều 
được tính.   
   
    



Bạn có thể ON hoặc OFF bất kỳ tính năng trong số này để tùy 
chọn trải nghiệm của bạn trong phòng Lotto. Các thay đổi 
được thực hiện và lưu trong phần này sẽ vẫn còn sau khi bạn 
tắt đi. 

Profile

My Profile

Trong phần này, bạn có thể sửa đổi hồ sơ của mình, đóng 
góp ý kiến cho chúng tôi và cài đặt tùy chọn của bạn để 
tận hưởng phòng lotto của chúng tôi.

My Profile
Bấm vào clip nhỏ để 
chọn ảnh đại diện. Xin 
lưu ý rằng nó sẽ chỉ 
được hiển thị sau khi 
được nhân viên của 
chúng tôi chấp thuận.

Chọn nickname của 
bạn.

My Preferences

1.
Chọn cách hiển thị 
phòng lotto khi bạn 
khởi chạy nó 
(Lotto view hoặc 
Classic View)

2.
Chọn loại xổ số 
bạn thích để bắt 
đầu.

3.
Chọn thể loại chọn số 
yêu thích của bạn để 
lựa chọn các con số.

4.
Chọn "Quick Pick" 
để chọn ngẫu nhiên 
các con số của bạn 
và lần xổ số.

5.
Chọn loại vé số 
bạn muốn bắt đầu.

6.
Chọn số tiền bạn 
muốn để cài mặc 
định khi bạn muốn 
mua.

7.
Chọn lần xổ số yêu 
thích để cài mặc 
định khi bạn muốn 
mua.

Khi bạn đã điều 
chỉnh hồ sơ của 
bạn theo ý muốn, 
bấm vào Save và 
xác nhận thay đổi.

Give us
Feedback!
Bấm vào thích hoặc 
không thích, sau đó 
bạn có thể chọn từ các 
tin nhắn được mặc 
định hoặc viết theo ý 
bạn.

Lotto reward
transactions
Bấm vào mũi tên xuống, 
chọn phạm vi ngày để 
hiển thị các giao dịch của 
bạn và sau đó bấm vào 
"Search" để xem vé số 
của bạn đã mua bằng 
tiền khuyến mãi Lotto.


