OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Kort forklaring på spillet:
Hver tur får du syv bogstaver til at danne
ord til så mange point som muligt. Det
pæne er, at din modstander har de
samme bogstaver og også forsøger at
score så mange point som muligt. Det gør
WordCrex unik.
Hvordan starter jeg et spil?
Tryk på "Opret et nyt spil" og vælg
tilfældigt spil, så finder vi en modstander til
dig. Du kan også invitere 1, 2 eller 3
WordCrex-spillere til at starte et spil.
Hvordan kan jeg se de ord, som mine
modstandere spillede?
Tryk på scoren øverst på spillebrættet, og
du vil se en oversigt over alle spillede ord.
Hvordan vælger jeg en ordliste?
Tryk på flag.

Hvilke ordlister er tilgængelige?
De fleste ordlister leveres af Keesing.
Undtagen hollandsk, hvor du kan vælge
mellem en ordliste med forkortelser, som
du kan sige som IQ, CD og DVD eller den
officielle Van Dale Scrabble® ordliste.
Engelsk, hvor du kan vælge mellem
SOWPODS eller TWL. Svensk med
SAOL-ordbogen. Dansk med den officielle
danske ortografiske ordbog. Norsk med
ordlisten NSF.
Hvad skal jeg gøre, når jeg ikke kan
danne et ord med de tilgængelige
bogstaver?
Når alle spillere springer over deres tur,
får du nye bogstaver. Du kan springe over
din tur to gange i træk. Når spillere
springer tre gange i træk, slutter spillet.
Hvis der er mindre end 10 bogstaver
tilbage i spillet, og alle spillere springer
over deres tur, slutter spillet, og den med
flest point vinder.

Hvordan vises styrken hos en spiller?
En spillers styrke er repræsenteret af
Crexes (fugle). Denne indikation af styrke
er baseret på en beregning, hvor du tjener
flere point, når du slår en stærkere
modstander end en svagere modstander.
Intervallerne er som følger:
Op til 1200 point = 1 Crex
1200 til 1499 = 2 Crexer
1500 til 1799 = 3 Crexer
1800 til 2099 = 4 Crexer
2100 til 2299 = 5 Crexer
2300 til 2499 = 5 Crexer Bronze
2500 til 2999 = 5 Crexer Sølv
3000 og mere = 5 Crexer Gold
Kan jeg slette min konto?
Hvorfor ville du? Men hvis du skal. Gå til
din profil, og vælg "slet konto". Alle data
fjernes derefter fra vores servere.

Kan jeg blokere en spiller?
Hvis du er en basketballspiller, kan du. For
alle andre skal du trykke på
modstanderens profil og vælge "blok".
Kan jeg ændre mit brugernavn eller
profilbillede?
Gå til din profil, og rediger den.
Mit brugernavn har et hashtag # med et
nummer?
Dette er dit unikke nummer og kan ikke
ændres.
Kan jeg fjerne annoncerne?
Gå til profilen, og vælg "Premium version
1 år". Du har derefter ingen reklamer i et
år, og alle dine statistikker vil være
synlige.
Hvis jeg køber en premium til iOS, er
det også for Android?
Nej. Du køber en premium med dit Apple
ID eller Android ID.

Jeg betalte for premiumversionen, men
annoncerne er tilbage?
Gå til din profil og tryk på knappen
"Premium version 1 år" igen. Hvis du er
logget ind med det samme Apple ID eller
Android ID, gendannes dit køb.
Hvordan får jeg mønter?
Gå til tegnebogen ved at trykke på +
tegnet ved siden af mønterne øverst til
højre i butikken. Du kan derefter købe
mønter eller tjene mønter ved at se en
video og ved at invitere venner. Du
modtager mønterne, hvis din ven har
downloadet WordCrex.
Hvad kan jeg købe i butikken?
Hatte og kroner til dit profilbillede. En farve
til dit spillebræt. En farve til dine breve.
Statistikker.

