GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

A játék rövid magyarázata:
Minden körben hét betűt kapsz, hogy
szavakat alkoss a lehető legtöbb pontra.
Az a szép, hogy ellenfelének ugyanazok a
betűi vannak, és megpróbál minél több
pontot szerezni. Ettől a WordCrex
egyedülálló.
Hogyan kezdjek játékot?
Nyomja meg az „új játék létrehozása”
gombot, és válassza a véletlenszerű
játékot, és találunk egy ellenfelet az Ön
számára. Meghívhat 1, 2 vagy 3
WordCrex játékost is játék indítására.
Hogyan láthatom azokat a szavakat,
amelyeket ellenfeleim játszottak?
Nyomja meg a pontszámot a játéktábla
tetején, és meglátja az összes lejátszott
szót.
Hogyan válasszam ki a szavak listáját?
Nyomja meg a zászlót.

Mely szavak állnak rendelkezésre?
A legtöbb szólistát a Keesing biztosítja.
Kivéve a holland nyelvet, ahol választhat
egy rövidítéssel ellátott szavak listája,
például IQ, CD és DVD, vagy a hivatalos
Van Dale Scrabble® szójegyzék között.
Angolul választhat a SOWPODS vagy a
TWL között. Svéd a SAOL szótárral. Dán
a hivatalos dán helyesírási szótárral.
Norvég az NSF szavak listájával.
Mit kell tennem, ha nem tudok szót
alkotni a rendelkezésre álló betűkkel?
Amikor minden játékos kihagyja a körét, új
leveleket kap. Két alkalommal egymás
után kihagyhatja a sorát. Amikor a
játékosok egymás után háromszor
kihagyják a játékot, akkor vége lesz. Ha
kevesebb, mint 10 betű van hátra a
játékból, és minden játékos kihagyja a
körét, akkor a játék véget ér, és a legtöbb
pontot gyűjtő nyer.

Hogyan mutatják be a játékos erejét?
A játékos erejét Crexes (madarak)
képviseli. Ez az erőjelzés egy számításon
alapul, ahol több pontot szerez, ha
erősebb ellenfelet ver meg, mint egy
gyengébb ellenfelet.
Az intervallumok a következők:
1200 pontig = 1 Crex
1200 - 1499 = 2 Crexes
1500 - 1799 = 3 Crexes
1800 - 2099 = 4 Crexes
2100 - 2299 = 5 Crexes
2300 - 2499 = 5 Crexes Bronz
2500 - 2999 = 5 Crexes Silver
3000 és több = 5 Crexes Arany
Törölhetem a fiókomat?
Miért tennéd? De ha muszáj. Nyissa meg
profilját, és válassza a "fiók törlése"
lehetőséget. Ezután minden adatot
eltávolítunk a szervereinkről.

Letilthatok egy játékost?
Ha kosárlabda játékos lehet. Minden más
számára érintse meg az ellenfél profilját,
és válassza a "blokkolás" lehetőséget.
Megváltoztathatom a
felhasználónevemet vagy a
profilképemet?
Lépjen a profiljára és szerkessze.
A felhasználónevemnek hashtagje van
# számmal?
Ez az Ön egyedi száma, és nem
változtatható meg.
Eltávolíthatom a hirdetéseket?
Ugrás a profilra, és válassza a "Prémium
verzió 1 év" lehetőséget. Ezután egy évig
nem lesz hirdetése, és minden
statisztikája látható lesz.

Ha iOS-re vásárolok prémiumot, az az
Androidra is?
Nem. Prémiumot vásárol Apple ID vagy
Android ID azonosítójával.
Fizettem a prémium verzióért, de a
hirdetések visszatértek?
Nyissa meg profilját, és nyomja meg újra a
„Premium version 1 year” gombot. Ha
ugyanazzal az Apple ID-vel vagy Android
ID-vel van bejelentkezve, akkor a vásárlás
visszaáll.
Hogyan kaphatok érméket?
Menjen a pénztárcához az üzlet jobb felső
sarkában található érmék melletti + jel
megnyomásával. Ezután vásárolhat
érméket vagy kereshet érméket, ha
megnéz egy videót és meghívja barátait.
Az érméket akkor kapja meg, ha barátja
letöltötte a WordCrex alkalmazást.

Mit vásárolhatok az üzletben?
Kalapok és koronák a profilképedhez.
Szín a játéktáblához. Színe a leveleinek.
Statisztika.

