
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“

Rozšíření hangáru a sešrotování letadla

Stav vlákna: Žádné další odpovědi nejsou možné.

Rozšíření hangáru a sešrotování letadla

Abyste si ve hře mohli pořídit více letadel, nebo starý typ letadel vyměnit za nový, existují dva nástroje,
prostřednictvím kterých toho můžete dosáhnout.

Rozšíření hangáru

Pokud chcete hangár rozšířit, kliknete nejdříve na ten typ hangáru, ve kterém chcete vytvořit další místo. Poté už
jen stačí kliknout na ikonku vedle nápisu "Rozšířit hangár", viz obrázek:



Hangár se na jedno kliknutí na ikonu rozšíří vždy o jedno místo.
Prehľad hangárov nájdete >>> ZDE <<<

Sešrotování letadla:

Pokud nebudete chtít hangár rozšiřovat o další místa ale naopak se chcete některých již koupených / získaných
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(Pokud chceš odpovědět, musíš se přihlásit nebo
zaregistrovat.)

letadel zbavit, je možné použít tzv. sešrotování letadla.

Letadlo sešrotujete tak, že si nejprve v tabulce vyberete pomocí šipek vlevo a vpravo požadované letadlo, na které
kliknete. Po kliknutí se objeví nahoře v přehledu, kde už jen stačí kliknout na ikonku vedle nápisu "Letadlo do
šrotu":



Po kliknutí na ikonu se systém ještě zeptá, jestli opravdu chcete tuto operaci provést, viz obrázek:



Po zobrazení potvrzující tabulky už stačí kliknout na "OK" a je sešrotováno.

Vždy môžete zošrotovať za 24 hodín iba jedno lietadlo:



Naposledy upraveno: 16/11/13

Stav vlákna: Žádné další odpovědi nejsou možné.
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