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MiningRoom adalah game Play2Earn yang mensimulasikan proses
penambangan cryptocurrency. Di MiningRoom, pemain dapat
membentuk dan mengelola Tim Pekerja mereka sendiri, yang
memiliki berbagai tingkat kekuatan dan memungkinkan
penambangan BUSD.

Tautan Akses Game: https://p2ehub.link
Grup telegram resmi indonesia: https://t.me/p2eindonesiaofficial
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APA ITU MININGROOM?

https://p2ehub.link/
https://t.me/p2eindonesiaofficial


MiningRoom adalah proyek revolusioner, yang menggabungkan kualitas Minerblox game
kami yang terkenal, dengan stabilitas yang diberikan oleh BUSD. Perkembangannya
berlangsung berbulan-bulan dan dicapai berkat pengalaman yang terakumulasi dengan
Minerblox, yang setahun setelah peluncurannya masih aktif dan menguntungkan.
Kepercayaan dari ribuan pemain (banyak dari mereka telah bersama kami sejak awal),
adalah pencapaian kami yang paling berharga dan kami akan selalu melakukan segalanya
untuk mendapatkannya. MiningRoom sebenarnya dirancang untuk memiliki potensi
keberlanjutan tanpa batas, berkat mekanisme permainannya yang inovatif dan sistem
penghargaan yang sangat seimbang. Ini adalah permainan yang cocok untuk semua orang,
yang membutuhkan sedikit usaha, terjangkau, dan menawarkan keuntungan jangka
panjang.
MiningRoom memberi Anda apa yang harus ditawarkan oleh setiap game P2E: keamanan,
stabilitas, kesederhanaan, dan potensi keuntungan tak terbatas. Bermain adalah percaya!
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MENGAPA BERMAIN?



Dengan MiningRoom Anda dapat:
❖ Mint Worker dari berbagai kelangkaan dan tingkat produktivitas (dalam

Terahash/s)
❖ Buat dan kelola satu atau lebih Tim Pekerja secara waktu nyata untuk

menambang BUSD, koin stabil di dasar permainan (1 BUSD = 1 dolar)
❖ Tambang BUSD dengan cara yang sepenuhnya otomatis dan pasif dengan

fitur Auto-Miner
❖ Gabungkan Pekerja Anda untuk mendapatkan yang lebih langka dan lebih

produktif
❖ Padukan Pekerja umum untuk mendapatkan yang langka
❖ Berpartisipasi dalam lotere mingguan di BUSD
❖ Hasilkan R-TOKENS (dapat dikonversi menjadi BUSD) dengan sistem rujukan

dalam game yang kuat 6

DINAMIKA PERMAINAN



MINT PEKERJA
Pekerja adalah NFT game dan Anda harus memiliki
setidaknya 1 Pekerja untuk mulai menambang BUSD. Untuk
mendapatkannya, Anda harus mengikuti langkah-langkah
berikut:

Klik pada ikon «Mint»

Pilih kelangkaan Pekerja yang ingin Anda cetak dan klik ikon 
yang sesuai (UMUM 1,5 BUSD, RARE 7,5 BUSD, EPIC 50 BUSD 
dan LEGENDARIS 150 BUSD dan SUPER LEGENDARIS 350 
BUSD)

Konfirmasi transaksi di MetaMask

Setelah prosedur sederhana ini dilakukan, Pekerja dari
kelangkaan yang dipilih akan dihasilkan secara acak, yang 
dapat memiliki produktivitas antara 5 T/jam dan 20 T/jam.

Persentase output dari setiap NFT tunggal dapat ditemukan
di kartunya, yang dapat dikonsultasikan di jendela mint 
dengan memilih ROOM yang diinginkan.



AKTIVASI PEKERJA
Setelah Pekerja diperoleh, Anda perlu
membuat Tim Anda sendiri, mengaktifkan
NFT di bagian yang sesuai.

Setelah diaktifkan, Pekerja secara
otomatis memposisikan diri mereka di
dalam Ruangan.
Menjelajah melalui Kamar Anda dapat
memilih Pekerja dengan kelangkaan
berbeda dan jika ada lebih dari 5
disarankan untuk mengaktifkan yang
paling produktif.



KONTRAK ENERGI
Kontrak energi mensimulasikan fungsi lahan pertambangan nyata, di mana listrik merupakan elemen fundamental. Di
MiningRoom, prinsip yang sama berlaku dan hanya dengan mengaktifkan dan menjaga kontrak energi tetap aktif barulah
BUSD dapat diekstraksi.
Pengoperasiannya sangat sederhana dan terdiri dari membayar biaya setiap 10 hari agar Tim Pekerja Anda tetap aktif.
Biayanya dirancang lebih rendah dari keuntungan yang dicapai selama periode kontrak, tetapi masih ada beberapa elemen
yang perlu dipertimbangkan. Padahal, seperti pada kenyataannya, hanya dimulai dari tingkat efisiensi dan keuntungan
produktivitas tertentu yang melebihi biaya energi. Berdasarkan Hashpower yang diperoleh dengan mint, 1-2 NFT mungkin
tidak cukup untuk memperoleh penghasilan dan oleh karena itu selalu nyaman untuk memiliki jumlah NFT aktif terbesar di
Tim Anda (5) untuk memaksimalkan keuntungan dibandingkan dengan biaya kontrak listrik, yang selalu sama.
Oleh karena itu kami menyarankan Anda mengevaluasi Kamar tempat bermain dengan hati-hati, berdasarkan anggaran Anda.
Itu selalu lebih baik untuk dapat membuat lebih banyak permen di ruangan dengan kelangkaan yang lebih rendah, daripada
beberapa atau hanya satu di ruangan dengan tingkat yang lebih tinggi..

KONTRAK ENERGI ADALAH SALAH SATU FUNGSI UTAMA MININGROOM, KARENA MEMASTIKAN KEBERLANJUTAN JANGKA
PANJANG PROYEK. 25% dari biaya masuk ke kolam cadangan, sedangkan 75% sisanya dikelola oleh Tim Pemasaran, Sistem
Rujukan, dan Biaya Manajemen. Berkat mekanisme ini, biaya manajemen tidak berdampak pada investasi pemain dan
karenanya pada likuiditas.
Kontrak (10 hari) memiliki biaya tetap untuk setiap Kamar dan sebagai berikut: Kamar 1 - 0,35 BUSD, Kamar 2 - 1,5 BUSD,
Kamar 3 - 6 BUSD, Kamar 4 - 12 BUSD, Kamar 5 - 24 BUSD.
Tidak aktifnya kontrak tidak menyebabkan hilangnya NFT, yang akan selalu tersedia di akun pemain. Namun, tidak mungkin
untuk mengaktifkannya. 9



PENDAPATAN DI KAMAR
Semua NFT memiliki kekuatan yang sama (dari 5 T/jam hingga 20 T/jam) dan yang menentukan
penghasilan di Kamar individu adalah pengganda kelangkaan. Memang, setiap Terahash memiliki
nilainya sendiri-sendiri, tergantung Ruangannya:

KAMAR 1: 1 T/jam = 0,01 BUSD (waktu klaim 5000 menit)
KAMAR 2: 1 T/jam = 0,01 BUSD (waktu klaim 1000 menit)
KAMAR 3: 1 T/jam = 0,06 BUSD (waktu klaim 1000 menit)
KAMAR 4: 1 T/jam = 0,17 BUSD (waktu klaim 1000 menit)
KAMAR 5: 1 T/jam = 0,35 BUSD (waktu klaim 1000 menit)

Nilai-nilai ini bisa dilihat di dalam game itu sendiri, saat mengaktifkan kontrak listrik. Nilai ditemukan
dalam setiap Kamar individual.
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MENGGABUNGKAN FUNGSI ANTARA NFTS YANG SAMA
Penggabungan adalah fitur strategis, karena memberikan kemungkinan untuk meningkatkan Pekerja mereka sendiri,

meningkatkan kekuatan produksi mereka. Ketika Anda mendapatkan 2 atau lebih NFT yang identik, Anda dapat

menggunakan fungsi penggabungan, yang benar-benar acak, memiliki % keluaran yang sama untuk semua NFT (berbeda

dengan penggabungan Minerblox, yang memiliki % progresif berdasarkan kelangkaan). Ini berarti sangat mudah untuk

mendapatkan 20 T/h Worker dengan menggabungkan dua 5 T/h. Namun, pada saat yang sama, NFT yang sama atau yang

kurang kuat juga dapat diperoleh jika 2 NFT tingkat tinggi digabungkan (10 T/h+), untuk alasan ini penggabungan

direkomendasikan terutama dengan Pekerja yang kurang produktif.

Kami mengingatkan Anda bahwa penting untuk memaksimalkan efisiensi Tim Anda, untuk mendapatkan keuntungan bersih

yang lebih tinggi dari kontrak listrik.

FITUR BLEND (UPGRADE NFT UMUM)
Gim ini juga memiliki fungsi perpaduan antara KAMAR, yang memungkinkan Anda mendapatkan NFT level yang lebih tinggi

dengan menggabungkan NFT. Untuk Pekerja langka perlu menyatukan 5 Pekerja umum dan NFT acak dapat diperoleh antara

5 dan 10 T/jam. Misalnya, jika saya menggabungkan 5 pekerja biasa sebesar 5 T/jam, saya bisa mendapatkan Pekerja Langka

sebesar 10 T/jam dan ini memungkinkan saya untuk meningkatkan produktivitas saya secara signifikan. Untuk mendapatkan

NFT Epik, saya perlu menggabungkan 7 NFT langka, untuk menghasilkan NFT Legendaris, saya perlu menggabungkan 3 NFT

epik, dan untuk mendapatkan Super Legendaris, saya perlu menggabungkan 3 Legendaris. Memadukan sangat nyaman,

terutama jika saya memiliki banyak NFT level rendah. Juga dalam hal ini % outputnya sama untuk semua level daya. 11

NFT MERGE DAN BLEND



MANAJEMEN TIM DAN PANEL PENGENDALIAN
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Menit tersisa 

hingga klaim 

berikutnya

Menit tersisa hingga

kontrak Penambang

Otomatis berakhir

Pekerja Anda

Tombol aktivasi

penambangan

Kontrak listrik dan 

tanggal kedaluwarsa

Di sini Anda dapat 

melihat produksi 

Kamar, dalam 

BUSD

Total kekuatan 

produksi Anda, 

dalam Terahash/s

N.B. Anda tidak perlu membiarkan game terbuka di browser Anda untuk terus menambang. Komputer atau
perangkat seluler Anda bahkan tidak perlu dihidupkan. MiningRoom tidak menggunakan sumber daya pemain agar
penambangan tetap aktif.



MENGEKLAIM
Fungsi klaim memungkinkan Anda untuk mengklaim keuntungan yang dihasilkan
melalui kerja Tim Anda, yang kemudian akan terakumulasi dalam saldo permainan
Anda. Klaim bersifat otomatis dan dilakukan setiap 5.000 menit di Kamar 1 dan setiap
1.000 menit di Kamar 2, 3, dan 4, tetapi setelah klaim, penambangan berhenti dan
harus dimulai ulang secara manual.
Setelah Kamar diaktifkan, bilah progres menunjukkan berapa menit tersisa hingga
klaim berikutnya.
Klaim merupakan bagian integral dari gameplay dan produksi harus diaktifkan kembali
secara teratur untuk mendapatkan produksi BUSD yang konstan. Sebagai alternatif dari
klaim tersebut, terdapat Auto-Miner, yang secara otomatis mengaktifkan kembali Tim
Anda.
Waktu klaim dirancang untuk memastikan keberlanjutan yang sangat panjang. Namun,
jika diperlukan di masa mendatang dapat dimodifikasi untuk menyeimbangkan kembali
ekonomi game. Tidak ada perubahan yang direncanakan saat ini.

13



PENARIKAN
Anda dapat menarik keuntungan Anda setiap kali
Anda mencapai saldo minimal 1 BUSD.
Penarikan diproses antara 10 dan 22 UTC.
Terkadang bisa memakan waktu lebih lama dari
yang diharapkan. Hanya menulis untuk mendukung
jika penarikan belum tiba setelah 24 jam.
Biaya kecil (3%) diterapkan pada penarikan yang
membantu menutupi biaya pengelolaan.

Hanya satu penarikan yang dapat dilakukan setiap
7 hari.
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AUTO-MINER

(PENAMBANG PASIF)

Fungsi Auto-Miner memungkinkan operasi otomatis Tim Anda, jadi penghasilan pasif. Harganya
5 BUSD dan berlangsung selama 10 hari.
Auto-Miner nyaman di luar tingkat produksi tertentu dan menjamin keuntungan semaksimal
mungkin selama periode aktifnya.
Dana yang diperoleh dari fungsi Auto-Miner dibagi dengan cara yang sama seperti dana dari
kontrak listrik dan dengan demikian berkontribusi pada keberlanjutan proyek dalam jangka
panjang.

Perhatian: penggunaan perangkat lunak autoclick eksternal dilarang. Gim ini memiliki anti-bot,
yang dapat mencekal akun Anda jika mendeteksi adanya penyimpangan. Akun yang diblokir
tidak dapat dipulihkan, jadi jangan pernah menggunakan perangkat lunak eksternal untuk
mengelola game. 15



AREA PEMULIHAN

Jika Anda memverifikasi masalah atau interferensi selama NFT
baru atau selama Anda menerima lotere besar (berdasarkan
kartu connessione, chiusura del browser, ecc.), Anda mungkin
dapat memulihkan dan memperoleh Area Pemulihan milik
sendiri. Jika tidak ada area kosong, semua orang dapat menulis
semua bantuan jika menempati pemulihan dalam tempo singkat.
Dalam hal ini, Anda mungkin perlu mencatat masalah translasi,
mungkin lebih kaya selama dukungan. Jika Anda dapat melihat
bagaimana transaksi berhasil dengan dompet milik Anda su
bscan.com
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MiningRoom has an internal lottery, a feature accessible to all and
which allows you to earn extra BUSD. Each round of the lottery lasts
7 days and each ticket costs 1 BUSD. To participate, you must
purchase a ticket or use one obtained through events and each
ticket must be played by clicking on "claim".
The claim will generate a random number between 0.01 and 200
and there are 10 paid positions. At the end of the lottery, the 10
highest numbers will win the prize corresponding to the position
reached in the ranking.

Keberlanjutan: 70% dari setiap tiket yang dibeli akan terakumulasi di
kumpulan hadiah, 30% menutupi sebagian dari biaya manajemen,
tiket didistribusikan selama acara dan berkontribusi untuk memberi
makan sistem rujukan.

LOTERE MINGGUAN
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MiningRoom memiliki sistem rujukan yang sangat baik, yang
memungkinkan Anda memperoleh 1R-TOKENS dengan setiap
orang yang memenuhi persyaratan. 1 R-TOKENS = 1 BUSD

Untuk mendapatkan R-TOKENS, cukup bagikan KODE REFERRAL
Anda dengan teman dan kenalan dan divalidasi oleh mereka.
Segera setelah mereka melakukan minimal 5 permen, Anda
akan menerima 1 R-TOKENS. Maksimal 250 referral.

Contoh: Saya mengirimkan teman ID saya XXX, dia harus
memvalidasinya dengan memasukkan XXX di halaman
referensi. Segera setelah dia membuat mint ke-5, saya
menerima hadiahnya.

Sistem validasi memiliki tujuan untuk menghindari segala jenis
penggunaan sistem rujukan yang tidak benar. Diijinkan untuk
menyebut diri sendiri dalam kasus pembukaan akun tambahan.

SISTEM REFERAL
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MiningRoom dapat dimainkan di ponsel menggunakan Kiwi
Browser + Metamask (untuk manajemen Tim) atau TrustWallet
(untuk manajemen Tim dan Mint).

Penting: Proses NFT Mint atau tindakan lain apa pun yang
melibatkan pembelian seluler hanya didukung melalui
penggunaan Trust Wallet. Jika proses dilakukan dengan cara lain,
Tim MiningRoom tidak akan dapat membantu Anda jika terjadi
kesulitan.

P2E MOBILE
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KEBERLANJUTAN
Seperti yang telah disebutkan di bagian whitepaper lainnya, MiningRoom telah dirancang untuk memastikan keberlanjutan jangka
panjang. Di bawah ini kami merangkum kekuatan proyek:

➢ Hadiah dinamis: seperti di Minerblox, hadiah tidak memiliki persentase tetap dan bergantung pada banyak faktor. Dengan
mekanisme Mint acak Anda dapat memiliki lebih banyak atau lebih sedikit keberuntungan dan hal yang sama berlaku dengan
penggunaan fungsi penggabungan, yang pada saat yang sama menjamin ketidakberpihakan total (% keluaran yang sama untuk
setiap NFT) dan peluang bagus untuk meningkatkan produktivitas seseorang. Namun, imbalan rata-rata dihitung untuk
menjamin umur proyek yang panjang dan menguntungkan bagi semua pemain, yang dapat berinvestasi dengan ketenangan
pikiran dan mengharapkannya konstan dan stabil dari waktu ke waktu.

➢ Kontrak listrik: elemen ini adalah salah satu mekanisme kunci untuk durasi permainan yang sangat lama, karena memungkinkan
likuiditas yang berasal dari pembelian NFT tetap utuh sepenuhnya. Faktanya, kontrak listrik digunakan untuk menutupi biaya
manajemen proyek, oleh karena itu biaya Tim, pemasaran dan manajemen umum (server, dll.), Dan juga digunakan untuk
memberi makan dana cadangan yang dapat digunakan jika terjadi keadaan darurat (yang untuk saat ini adalah tidak benar-
benar diharapkan). Ini juga menciptakan mekanisme internal yang penting, di mana Tim itu sendiri membutuhkan kehadiran
pemain yang stabil dan konstan dalam proyek, sebuah ikatan ganda. Tidak seperti banyak proyek P2E lainnya, di MiningRoom
investasi awal para pemain untuk pemeliharaan proyek tidak menjadi masalah, melainkan kehadiran jangka panjang mereka,
dan Tim akan selalu memberikan 100% untuk menjaminnya.

➢ NFT Mint yang Tidak Memihak: NFT Mint hanya dapat diperoleh setelah pembayaran penuh dari harganya, yang membuat
sistem benar-benar aman dan tidak memihak. Dalam praktiknya, Tim juga harus membayar harga penuh untuk setiap NFT, yang
menghindari kemungkinan penyalahgunaan fungsi Mint dan kompromi eksternal hipotetis apa pun. Dibandingkan dengan
proyek lain, pemasaran tidak akan menyertakan NFT sebagai kompensasi dan semua yang akan ditawarkan sebagai hadiah
untuk acara atau lainnya akan memberikan kontribusinya terhadap likuiditas. Sederhananya, distribusi NFT tidak akan pernah
membebani keberlanjutan.
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KEBERLANJUTAN (HALAMAN 2)

➢ Pendapatan eksternal: MiningRoom adalah bagian dari proyek P2E HUB, sebuah platform
yang ingin semakin berbobot di dunia Play To Earn. Menawarkan banyak permainan dan
ribuan pemain, platform ini akan menarik lebih banyak Tim dan proyek eksternal, yang
dengannya kontrak afiliasi sementara akan dimasukkan. Visibilitas bahwa HUB kami
memiliki biaya bagi mereka yang ingin memanfaatkannya dan ini akan memperkuat
likuiditas umum, yang kemudian dapat didistribusikan kembali ke berbagai proyek bila
diperlukan. Oleh karena itu, platform P2E HUB memiliki tujuan umum swasembada dan
kemandirian ekonomi.

➢ Koin yang stabil sebagai mesin permainan: BUSD adalah mata uang kripto yang stabil,
sebagai hasilnya para pemain tahu bahwa hadiah mereka tidak akan pernah terancam
oleh pergerakan pasar atau nilai token kepemilikan yang tidak stabil, yang tidak ada di
MiningRoom. Dengan menjamin stabilitas jangka panjang, BUSD juga menawarkan
keamanan bagi investor masa depan, yang tidak perlu khawatir akan "terlambat" masuk.
Faktanya, kami dengan bangga mengatakan bahwa trik ini, ditambah dengan yang lain,
membuatnya menguntungkan dan aman untuk masuk ke dalam permainan kapan saja.
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Informasi yang diberikan dalam buku putih ini dan fitur permainan
sama sekali bukan merupakan saran investasi, saran perdagangan
pasar, atau jenis saran keuangan atau umum lainnya dan informasi
ini tidak boleh diperlakukan seperti itu. MiningRoom adalah
permainan Play-To-Earn dan mengoperasikannya harus dianggap
sebagai kegiatan rekreasi.

RINGKASAN
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SELAMAT MENAMBANG!
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