SIKÇA SORULAN SORULAR

Oyunun kısa açıklaması:
Her turda, mümkün olduğunca çok puan
için kelimeler oluşturmanız için yedi harf
verilir. Güzel olan, rakibinizin aynı harflere
sahip olması ve mümkün olduğunca çok
puan kazanmaya çalışmasıdır. Bu,
WordCrex'i benzersiz kılar.
Bir oyuna nasıl başlarım?
Yeni bir oyun oluştur a basın ve rastgele
bir oyun seçin, sizin için bir rakip
bulacağız. Ayrıca bir oyuna başlamak için
1, 2 veya 3 WordCrex oyuncusu davet
edebilirsiniz.
Rakiplerimin oynadığı kelimeleri nasıl
görebilirim?
Oyun tahtasının üst kısmındaki puana
basın ve oynanan tüm kelimelerin bir
özetini göreceksiniz.
Bir kelime listesi nasıl seçilir?
Bayrağa basın.

Hangi kelime listeleri mevcuttur?
Çoğu kelime listesi Keesing tarafından
sağlanmaktadır. IQ, CD ve DVD gibi
kısaltmaları olan bir kelime listesi veya
resmi Van Dale Scrabble® kelime listesi
arasından seçim yapabileceğiniz
Hollandaca hariç. SOWPODS veya TWL
arasında seçim yapabileceğiniz İngilizce.
SAOL sözlüğü ile İsveççe. Resmi
Danimarka Ortografik Sözlüğü ile Danca.
NSF kelime listesi ile Norveççe.
Mevcut harflerle bir kelime
oluşturamadığımda ne yapmalıyım?
Tüm oyuncular sıralarını atladığında yeni
harfler alacaksınız. Sıranızı arka arkaya iki
kez atlayabilirsiniz. Oyuncular arka arkaya
üç kez atladığında oyun sona erer.
Oyunda 10'dan az harf kalmışsa ve tüm
oyuncular sırasını atlarsa oyun sona erer
ve en çok puanı alan kazanır.

Bir oyuncunun gücü nasıl gösterilir?
Bir oyuncunun gücü Crexes (kuşlar) ile
temsil edilir. Bu güç göstergesi, daha
güçlü bir rakibi yendiğinizde daha zayıf bir
rakipten daha fazla puan kazandığınız bir
hesaplamaya dayanmaktadır.
Aralıklar aşağıdaki gibidir:
1200 puana kadar = 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 Gümüş
3000 ve üzeri = 5 Crexes Altın
Hesabımı silebilir miyim?
Neden? Ama mecbur kalırsan. Profilinize
gidin ve "hesabı sil" i seçin. Tüm veriler
daha sonra sunucularımızdan
kaldırılacaktır.

Bir oyuncuyu engelleyebilir miyim?
Basketbolcuysanız yapabilirsiniz. Diğerleri
için rakibin profiline dokunun ve "engelle"yi
seçin.
Kullanıcı adımı veya profil resmimi
değiştirebilir miyim?
Profilinize gidin ve düzenleyin.
Kullanıcı adımın bir numaralı hashtag'i
var mı?
Bu sizin benzersiz numaranızdır ve
değiştirilemez.
Reklamları kaldırabilir miyim?
Profile gidin ve "Premium sürüm 1 yıl"
seçeneğini seçin. O zaman bir yıl boyunca
hiç reklamınız olmayacak ve tüm
istatistikleriniz görünecek.

İOS için bir premium satın alırsam bu
Android için de geçerli midir?
Hayır. Apple Kimliğiniz veya Android
Kimliğinizle bir premium satın alırsınız.
Premium sürüm için ödeme yaptım ama
reklamlar geri mi döndü?
Profilinize gidin ve tekrar "Premium sürüm
1 yıl" düğmesine basın. Aynı Apple Kimliği
veya Android Kimliği ile giriş yaptıysanız,
satın alma işleminiz geri yüklenecektir.
Nasıl coin alırım?
Dükkanın sağ üst köşesindeki paraların
yanında bulunan + işaretine basarak
cüzdana gidin. Daha sonra bir video
izleyerek ve arkadaşlarınızı davet ederek
jeton satın alabilir veya jeton
kazanabilirsiniz. Arkadaşınız WordCrex'i
indirdiyse paraları alacaksınız.

Dükkanda ne satın alabilirim?
Profil resminiz için şapkalar ve taçlar.
Oyun tahtanız için bir renk. Harfleriniz için
bir renk. İstatistik.

