
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“
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Přátelé

Stav vlákna: Žádné další odpovědi nejsou možné.

Přátelé 

Sú neodmysliteľnou súčasťou hry. Vďaka nim môžete svoje lietadla posielať do sveta a tiež ich prijímať.

>>> Proč mít herní přátele <<<
>>> Přidání přátel <<<
>>> Přidání, odmítnutí a odstranění přátel <<<

>>> Encyklopedie <<<
Naposledy upraveno moderátorem: 12/11/13

Proč mít herní přátele

Svojich priateľov nájdete v lište priateľov:



U jednotlivých herních přátel můžete vidět několik údajů:

nick herního přítele
level herního přítele
stav (offline - šedý puntík / online - zelený puntík)
počet srdíček

Fóra ... Popisy/glosář

letuska
Vévoda fóra

letuska
Vévoda fóra

Fóra
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zemi, ve které má herní přítel letiště

Abyste nemuseli posílat letadla po mapě těm, které neznáte, můžete tak využít lištu herních přátel a posílat si
letadla s těmi, se kterými už jste létali. Podle toho kolik máte srdíček pak poznáte, jak dobrý herní přítel to je.

Po kliknutí na niektorého z priateľov máte v ponuke 4 možnosti:

Poslať hráčovi Fly By
Poslať hráčovi lietadlo
Navštíviť hráča
Zmazať hráča

>>> zpět k přehledu <<<
Naposledy upraveno moderátorem: 12/11/13

Přidání přátel


Pridanie priatela, ktorý už je v hre zaregistrovaný

Klikněte v liště na "Přidat známeho":



Do požadovaného okna vložte ID alebo nick hráča a následne kliknite na ikonu "Hledat":



Systém Vám vypíše hľadané údaje (hráča):

letuska
Vévoda fóra
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Stačí kliknuť na zelenú fajfku a hráč sa pridá do Vašej lišty:



Pokiaľ zadáte neplatné ID hráča, alebo jeho nick, systém Vás na to upozorní nasledovne:
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V takom prípade je potrebné zadať požadované údaje opäť. Pokiaľ ste presvedčený o správnosti údajov a napriek
tomu nemôžete hráča pridať, kontaktuje podporu hry.

Pridanie priatela, ktorý ešte nie je v hre zaregistrovaný

Ak máte kamaráta, ktorý ešte nie je v hre registorvaný, môžete ho do nej pozvať prostredníctvom emailu:



Zadajte emailovú adresu priatelia, prípadne napíšte krátku správu a odošlite:



>>> zpět k přehledu <<<
Naposledy upraveno moderátorem: 12/11/13

Přidání, odmítnutí a odstranění přátel

Jakmile dostanete od jiného hráče pozvánku, zobrazí se Vám na hrací ploše hned po přihlášení do hry:

letuska
Vévoda fóra
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Cyrilko tohle
ocenil(a).

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



- zeleným zatržítkem pozvánku přijmete
- červeným křížkem pozvánku odmítnete

Pokud hráče pozvete prostřednictvím pozvánky, automaticky oba dostáváte 10 srdíček.

Ak chcete svojho priateľa odstrániť, stačí ak kliknete na jeho nick vo Vašej lište priateľov a zvolíte možnosť
"Smazať", následne potvrdíte a priateľa tak odstránite.



>>> zpět k přehledu <<<
Naposledy upraveno moderátorem: 12/11/13

Stav vlákna: Žádné další odpovědi nejsou možné.

Fóra ... Popisy/glosář
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