
Milý(á) fórum uživatel (ko), 

pokud chcete být na fóru aktivní a máte zájem se zúčastnit v různých diskuzích a využívat dané fórum
musíš se nejdříve přihlásit do hry. Pokud nemáš žádný herní účet, prosím, zaregistruj se. Těšíme se na
Tvou návštěvu na našem fóru! „do hry“

Inventář

Stav vlákna: Žádné další odpovědi nejsou možné.

Inventář 

Inventář najdete ve spodní liště pod ikonou buldozéru:



Po kliknutí na buldozér uvidíte obsah inventáře a na pravé straně nástrojovou lištu:

Fóra ... Popisy/glosář

letuska
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(Pokud chceš odpovědět, musíš se přihlásit nebo
zaregistrovat.)



1. Vložit do inventáře - všechny položky (které se dají koupit) je možné z herní plochy umístit do inventáře a
použít je tak později. Do inventáře nelze vložit hangár ani budova, která je právě používána (tj. například servisní
plocha, na které zrovna sedí letadlo)
2. Otočit předmět
3. Přesunout předmět - z inventáře na plochu nebo z jednoho místa na herní ploše na druhé

Prodej z inventáře:
Prodat můžete pouze takové položky u kterých najdete ikonu halér:


Po kliknutí na ikonu halér se otevře toto okno:


Zde pomocí šipek navolíte počet položek k prodeji.Ve spodní části sledujete kolik halér vám bude vráceno a
kliknete na ok.
Položky pořízené za Haléra lze prodat za 10% jejich pořizovací ceny

Položky za Aéra a akční měnu:
- položky pořízené za Aéra lze prodat za Haléra podle vzorce 1 Aéra x 10 Haléra  (příklad: položku jste pořídili za 25
Aéra a prodat půjde za 250 Haléra)
- položky pořízené za Akční měnu lze prodat za Haléra podle vzorce 1 Akční měna x 10 Haléra (příklad: položku jste
pořídili za 25 Aéra a prodat půjde za 250 Haléra)

Naposledy upraveno moderátorem: 7/5/14

Stav vlákna: Žádné další odpovědi nejsou možné.

Fóra ... Popisy/glosář
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