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Tunning letadel - Letecká dílna
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“
Stav vlákna: Žádné další odpovědi nejsou možné.

letuska
Vévoda fóra

Tunning letadel - Letecká dílna



Pomocou leteckej dielne môžete vylepšovať svoje lietadlá a získať tak rôzne benefity. Prehľad týchto benefitov pre
jednotlivé lietadlá sa pripravuje.
Leteckú dielňu zakúpite v obchode pod záložkou Budovy technickej obsluhy:


Pre tunning lietadiel je potrebné:
Lietadlo, ktoré chcete vylepšiť musíte mať v hangáre.
Musíte mať potrebný počet súčiastok a Halér.

Súčiastky získavate zatiaľ 2 spôsobmi:
1. Pri odbavovaní lietadiel (tak ako suveníry).
2. Kúpou v obchode pod záložkou Doplňky.
Malá bedňa za 10 Aér (25 súčiastok)
Veľká bedňa za 45 Aér (135 súčiastok)



Niektoré lietadlá majú 3 stupne vylepšenia, iné 4 stupne. Prehľad vylepšení sa pripravuje. Vzhľadom na rozsah
informácií, to bude chvíľku trvať.
Po kliknutí na Leteckú opravovňu uvidíte prehlad súčiastok, ktoré máte aktuálne k dispozícií:



Pokiaľ máte potrebné množstvo súčiastok, stačí kliknúť na typ letadle ze záložek vlevo, které budete chtít
vylepšovat:



Teraz je potrební vybrať lietadlo z lišty dole a kliknúť naň (1). Automaticky ho uvidíte v hlavnom prehľade (2):



Pokiaľ máte všetko potrebné (zelené podfarbenie), stačí kliknúť na Seřídit a lietadlo sa automaticky vylepší:



Dôležité informácie:
Vylepšenie musíte robiť pre každé lietadlo zvlášť.
Vylepšovať lietadlo musíte postupne od 1. po 3. respektíve 4 stupeň.
>>> Encyklopedie <<<
Naposledy upraveno moderátorem: 16/11/13
9/11/13

(Pokud chceš odpovědět, musíš se přihlásit nebo
zaregistrovat.)
Stav vlákna: Žádné další odpovědi nejsou možné.
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