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Kick flight apk mod

Kick-Flight là một trò chơi trực tuyến di động được phát triển và phát hành bởi Grenge, Inc. Trò chơi cung cấp một cơ chế trò chơi độc đáo cho phép người chơi tham gia vào các trận đấu thời gian thực, điều khiển các anh hùng bay trên không và chiến đấu tự do để hoàn thành nhiệm vụ. Kick-Flight hiện
đã có trên Play strore và App Store, miễn phí để tải xuống. 4vs4 trận đánh trong thời gian thực NamaThe đề nghị, Kick-Flight cho phép các cầu thủ để kiểm soát kickers di chuyển tự do trong không khí và tham gia vào các trò chơi 4vs4 kéo dài trong thời gian thực. Đối thủ của bạn là người chơi trên toàn
thế giới. Các quy tắc của trò chơi rất đơn giản. Mỗi đội gồm 4 người được phát hành thành một bản đồ ngẫu nhiên. Ở đây, có rất nhiều tinh thể nằm rải rác ở mọi vị trí. Nhiệm vụ của mỗi đội là thu thập chúng và giữ nó tại The Guardian Point. Khi thời gian đó, đội đã thu thập thêm Crystals giành chiến
thắng. Hơn nữa, một cách khác để kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng là tìm điểm người giám hộ của kẻ thù và tấn công nó. Khi đội Guardian Point bị phá hủy, nó đã thua ngay lập tức. Ngoài việc thu thập các tinh thể trên bản đồ, trò chơi cho phép bạn ăn cắp chúng từ đối thủ. Khi Kicker bị loại bởi
những người chơi khác, số lượng Tinh thể mà anh ta có bây giờ sẽ thuộc về một đối thủ. Vì vậy, một lời khuyên cho bạn không bao giờ giữ quá nhiều Crystal bởi vì họ có thể bị tịch thu đủ bởi đối thủ của bạn, luôn luôn giữ nó ở The Guardian Point.In ngoài các chế độ chơi chính 4vs4, có 2 chế độ chơi
khác có sẵn: Flag Flight và Fast Ball. Cả hai chế độ đều chỉ được mở khóa khi bạn đạt đến cấp bậc của S. Về cách hoạt động của tính năng Rank, vào đầu trò chơi, bạn được xếp hạng C +. Bằng cách chiến thắng các trận đấu, bạn sẽ có được điểm kinh nghiệm để cải thiện. Chọn KickersKick-Flight yêu
thích của bạn cung cấp một hệ thống nhân vật đa phạm vi gồm 12 Kickers để lựa chọn. Tất nhiên, không phải tất cả đều có sẵn ngay từ đầu. Bạn phải mở ra nhiều nhân vật mới bằng cách chiến thắng trong trận chiến. Hoặc mua nó với Kicker Scout Tickets.Given rằng mỗi nhân vật có một cây kỹ năng
riêng biệt, bạn chắc chắn sẽ có ít khó khăn trong việc kiểm soát Kicker mới. Tuy nhiên, thực hành làm quen với họ để tìm một nhân vật phù hợp với phong cách chơi của bạn. Mở khóa và nâng cấp các kỹ năngIn bổ sung cho các cuộc tấn công tiềm ẩn, mỗi Kicker sở hữu giết người của riêng mình và họ
là hoàn toàn độc đáo. Trong mỗi trận đấu, bạn có tối đa 4 khe để trang bị cho các nhân vật các kỹ năng, chúng được gọi là Kicker Discs được chia thành các nhóm dựa trên các thuộc tính của chúng, bao gồm: ATK, Cured, Buff, Traps, Warrp và Mobile. Tùy thuộc vào phong cách của trò chơi và sở
thích, bạn có thể chọn đúng Đĩa. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên phải vật lộn ở cự ly gần, hãy chọn các kỹ năng CÔNG và BUFF để tăng sát thương cho Bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn di chuyển rất nhiều để thu thập kim cương và hiếm khi đấu tranh, hãy thử kỹ năng MOVE. Lưu rằng tất cả các kỹ năng
có thời gian cooldown. Đó là, một khi được sử dụng, nó sẽ phải chờ một thời gian để có thể sử dụng nó một lần nữa. Nó là rất quan trọng để lựa chọn một kỹ năng trước khi bắt đầu mỗi trận đấu. Bạn nên kết hợp sự cân bằng giữa các thuộc tính để có thể đạt được lợi thế trong trận đấu. Ngoài ra, đừng
quên cải thiện các kỹ năng yêu thích của bạn để cải thiện các chỉ số tác động của nó. Cơ chế điều khiểnBạn sẽ chơi Kick-Flight trên màn hình dọc. Cơ chế điều khiển trong trò chơi khá đơn giản và bạn cũng có thể chơi chỉ bằng một ngón tay. Bạn cần phải chạm vào màn hình để nhân vật nhảy lên, một
thời gian khác để tăng tốc độ, vuốt sang trái, phải hoặc lùi để điều hướng. Có Cần điều khiển ở bên phải để bạn thay đổi quan điểm. Khi tiếp cận đối thủ, Kicker của bạn sẽ chiến đấu tự động. Tất cả bạn cần làm là chọn các kỹ năng phù hợp để tái tấn công hoặc hồi sức. Đồ họa và âm thanh kick-flight
cho phép người chơi thay đổi card đồ họa ở cấp độ 3: Thấp, Trung bình và Cao. Tùy thuộc vào cấu hình thiết bị của bạn để chọn thiết lập thích hợp. Trên The High Environment, trò chơi có trải nghiệm rất ấn tượng với đồ họa đẹp mắt và hiệu ứng chiến đấu ấn tượng. Trong các trò chơi thoe theo phong
cách anime, các nhân vật cũng được thiết kế độc đáo với ngoại hình và trang phục khác nhau. Kết thúc UPKick-Flight bây giờ là một trong những trò chơi trực tuyến thu hút nhiều sự chú ý từ người chơi. Nó cũng nhận được rất nhiều đánh giá tích cực nhờ trò chơi độc đáo và đồ họa tuyệt vời. Mặc dù
vậy, có một chút thất vọng rằng trò chơi khá nặng nên nó có thể sẽ không hoạt động tốt trên nhiều thiết bị cấp thấp. Vui lòng tải trò chơi qua liên kết bên dưới. Update:Mode has fixedUse SAI to install the game if you want to play a non-mode version Cập nhật: Chế độ đã cố địnhSử dụng SAI để cài đặt
các trò chơi nếu bạn muốn chơi một phiên bản không chế độ. Astalo 1.0 Unlocked Apk Mode latestClyde's Escape 1.1.5 Apk Mode latestsling Kong 3.20.1 Apk Mode Аркады Аркады Аркады Аркады/Ролевые Аркады Có rất nhiều tựa game MOBA được sản xuất cho người chơi trải nghiệm nhưng họ
có nhiều điểm tương đồng. Nhưng hôm nay, tôi sẽ cung cấp cho người chơi một trò chơi có rất nhiều sự khác biệt so với các trò chơi khác đã từng có kinh nghiệm người chơi. Đó là Kick-Flight, một trò chơi vừa được phát hành nhưng đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ các cầu thủ. Trò chơi ngoài việc
chiến đấu dữ dội, có rất nhiều sự khác biệt so với trò chơi để người chơi trải nghiệm. Vì vậy, nếu bạn đang mệt mỏi của các quy tắc, sau đó đến ngay lập tức để trò chơi này để xem sự khác biệt trong nó. Các trận chiến bay tự do và trên không Giống như bất kỳ trò chơi MOBA nào khác, người chơi sẽ
có thể tham gia vào trận chiến tám người chơi. Mỗi trận đấu sẽ kéo dài ba phút và khi thời gian đến, các đội có điểm số cao hơn sẽ được Đó là những gì ít nhất người chơi cần biết khi nói đến trò chơi này để chơi trò chơi. Ở đây, hãy để tôi khám phá mọi thứ về trò chơi này chi tiết hơn. 3 phút 4 vs 4
trận chiến thời gian thực! Bối cảnh của trò chơi này không giống như hầu hết các trò chơi được chơi bởi người chơi trước đây. Nó không còn là một trận chiến trên chiến trường trên mặt đất được nêu ra. Chiến trường mà trò chơi này có cho người chơi đó đang ở trong không khí, một cái gì đó hiếm khi
thấy trong trò chơi MOBA. Khi chiến trường sẽ diễn ra trong không khí, hầu hết thời gian của trận đấu, nhân vật đang bay. Điều gì làm cho các nhân vật bay là giày, nhưng điều này sẽ làm cho trò chơi khó khăn hơn. Người chơi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát nhân vật của họ vì nhân vật



sẽ bay thay vì chạy. Nhưng nhờ sự hướng dẫn của trò chơi khi bắt đầu, người chơi sẽ nhanh chóng làm quen với cách kiểm soát nhân vật. Nhân vật có kỹ năng và khả năng đáng kinh ngạc Nhân vật sẽ có hai cách để di chuyển đó là bay bình thường trong không khí và cải thiện - các kỹ năng để tăng
tốc trong thời gian không. Người chơi có thể sử dụng nâng cấp khi nhấp đúp vào màn hình trò chơi để sử dụng các kỹ năng. Trong các trận đấu, năng lượng cho người chơi sử dụng các kỹ năng này khi tối đa chỉ sáu lần liên tiếp. Sau khi sử dụng nó, người chơi cần một khoảng thời gian để nạp tiền
cho thiết bị người chơi. Vì vậy, chỉ cần sử dụng kỹ năng này trong thời đại nguy hiểm để thoát khỏi các cuộc tấn công của đối phương. Khám phá cách chiến đấu của riêng bạn Trong trò chơi, người chơi sẽ thấy rất nhiều khối tinh thể xuất hiện rải rác trên bản đồ và người chơi phải cướp chúng. Khi một
người chơi đánh cắp tinh thể, điểm số của đội được tăng thêm một điểm. Theo thời gian, các đội có điểm số cao hơn sẽ là đội chiến thắng. Nhưng có một cách khác để người chơi đạt được điểm số cao, đó là ăn cắp điểm từ phía đối phương. Ví dụ, nếu bạn ăn cắp năm khối thì nhóm của bạn sẽ nhận
được năm điểm khác, nhưng khi bị phá hủy, bạn sẽ mất năm điểm đó. Năm người chơi mất điểm sẽ được chuyển sang điểm số của đối phương và điểm số của nhóm của bạn cũng sẽ được giảm. Vì vậy, tấn công kẻ thù để ăn cắp đôi mắt của họ và nhanh chóng trở thành một đội chiến thắng. Bây giờ
bạn đã sẵn sàng để tải về Kick-Flight miễn phí. Dưới đây là một số lưu ý: Vui lòng kiểm tra hướng dẫn cài đặt của chúng tôi. Để kiểm tra CPU và GPU của các thiết bị Android, vui lòng sử dụng CPU-Z Andro-Mod » Trò chơi » Hành động » Kick-Flight (Mode) Kick-Flight mang đến cho bạn trải nghiệm bay
miễn phí di động mới và trận chiến trên không. ■ Hành động không khí ba chiều, cho phép hoàn toàn tự do bay bất cứ nơi nào trên sân! Đi xe gió chiến thắng trong 3 phút 4 vs 4 trận chiến thời gian thực! Các bước nhào lộn nổi độc đáo của ông mang lại niềm vui mà ông trải nghiệm! Theo đuổi các loại
hành động chỉ có sẵn trên điện thoại di động của bạn, trong khi bạn đang dựa trên sự hài lòng cải thiện kỹ năng của bạn như là một cầu thủ! ■ Kickers tuyệt vời galore! Kickers là nhân vật có kỹ năng và khả năng đáng kinh ngạc! Tìm hiểu cách bạn ở xung quanh mỗi Kicker và cộng tác như một nhóm -
đây sẽ là chìa khóa để chiến thắng. Võng mắt của bạn trên đồ họa 3D theo phong cách anime quá, chất lượng trước đây không thể chơi được trong các trò chơi di động! ■ Khám phá cách chiến đấu của riêng bạn! Làm thế nào để bạn đấu tranh sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp của các nhân vật, kỹ năng, và
chiến lược của bạn! Tiếp tục tinh chỉnh kỹ năng của người chơi và đưa bạn lên đỉnh Ki Ki Ki
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