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Super pixel go jungle adventure sims 4

Çölde gizemli bir maceraya sims atın ve Sims ve 4 orman maceraları ile ™ kültürü keşfedin. Tapınağı, orman engellerini, lanetli harabeleri ve hazineleri keşfederek eşsiz vahşi manzarayı keşfedin. Selvad'ın kültürünü ve geleneklerini, yediği yerel baharatlı yiyeceklerden yeni dans hareketlerine kadar deneyimleyin! Oyunun özellikleri ile tanışma Selvadorada - Bu sims dostu olabilir
veya Cantin temel hayatta kalma ekipmanları satın almak yeni bir yerdir. Sims geleneksel gıda deneyebilirsiniz, müzik ile yeni dans parçaları öğrenmek, yerel gelenekleri deneyin ve gerçek dekor satın. Ormanda trendy yerel giysiler giyinmek! Ormanı keşfedin - Turistik kıyafetlerle Sims giydirin ve ormanın derinliklerine inerken gizli havuzları, antikaları ve harabeleri göstererek
tehlikeye hazırlanın. Tabii ki, tehlikeli arılar, zehirli örümcekler, doğal tehlikeler ve onu bekleyen engellere karşı sims tutun! Eviniz için antikatoplamak - sizin sims antik eserler ve gizemli kalıntıları arıyoruz gizli nesneleri ortaya koymaktadır. Senin sims arkeolojik tabloda bu değerli nesneleri kazmak, kalitelerini belirlemek, ama sahte olanları bir göz tutmak! Her şey parladığında,
bulabildikleri her şeyi eve götürebilirler. Ödeme işlemi tamamlandığında, sayfanın sol üst köşesindeki Hesap Bilgilerimi tıklatın ve açılan sayfada # ile başlayan sipariş numarasını tıklatın. ORIGIN MATCH ile birlikte gelen alanı tıklatın. Origin hesabınız yoksa, buraya tıklayarak ve sol alttaki Kayıt döşemesini tıklatarak ücretsiz bir hesap oluşturabilirsiniz. ORIGIN hesabınızı EA ana
penceresi ile eşleştirin. Ardından oyunun sonundaki eklenti döşemesini tıklatın. Bu ürün hesabınıza yüklendi. Bir gönderi gördüğünüzde, Origin uygulamasını açabilir, Origin hesabınızla oturum açabilir ve oyunu Oyun Kitaplığı'ndan indirmeye başlayabilirsiniz. © 1996-2014 Amazon.com A.Ş. veya Bağlı Kuruluşu Büyütmek Için Tıklayınız. Keşfetmek için büyük bir orman var, bu
yüzden başlayalım! Oyuncular Sims 4 Jungle Adventure büyük orman keşfedebilirsiniz. Hazırlıksız eğitim tehlikeli olabilir, bu nedenle bu kılavuzun odak noktası hazırlıklı olmanıza yardımcı olmak ve okurken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bazı öneriler de sunmaktır. Başlamak, Sim'in telefonunu bir gezi için kullanmak, Selvadorada'da bir kabin seçmek ve ödeyebileceğiniz
kadar çok gün kira ödemek kadar kolaydır. Dikkatinizi izcilik ise, ucuz bir şey seçin ve zehirlenmiş iseniz malzemeleri ve panzehir para kazanmak! Sims 4 Jungle Adventure Playplay bir Paket macera orman ve birçok küçük özellikleri arkeolog odaklanmış ile yardım ... Nasıl başlatılalı: Büyütmek için malzemeleri tıklatın. Bu çalılar ile strewn ile mesane sim hafifletmek Ayrıca içinde
bir şekerleme alabilir. Bunu ters sırayla yapmanızı öneririm. Çalışma Çalışması Selvadorada Sims Jungle 4 Jungle Adventure sizin Sims ev konforu uzak olacak çünkü zor olabilir. Uyumak için bir çadır olması büyük bir yardım (açık rekreasyon), ama aynı zamanda yiyecek gerekir. Bu öğle yemeği veya toplanan meyve bir çanta almak için tavsiye edilir. Çadır tamamen gerekli
değildir, sim çalı bir şekerleme alabilir gibi (yanı sıra bir mesane ihtiyacını karşılamak) amacıyla enerji kaynağı doldurmak için. Ürün satın alma: Her satın alma sırasını almak için masadaki nesneleri tıklatın. Bir pala, yangın köpük ve panzehir, varsa almak için emin olun. Pazar alanında bar yakınındaki standları satın alabilirsiniz. Orada da Sim hayatını kurtarabilir ya da en azından
ciddi tatsız bir ruh hali bu malzemeleri satın alma süreci önlemek acil öğeleri bulacaksınız biraz garip - bir Sim mağaza ve pazar açık olduğunda masada bulunmaktadır. Bunları satın almak için öğeleri tek tek tıklatın. Mağazada bulunan öğeler günde birkaç kez değişir. Büyütmek için tıklatın. Pala konturunu temizle. Bu kapılar bölgeden alana açılıyor, bu yüzden temizlemeye devam
edilmelidir. İkinci palayı (veya daha fazlasını) alın. Onlar sadece 120 $ Simoleons hala sim sendeler ve asma keserken birini kaybeder eğer sorun bir sürü kaydedin. Ben kuvvetle sizin Sim çok hijyen sorunları nedeniyle rahatsız büyümesine yardımcı olmak için bir şişe içinde birkaç şelaleler almak öneririz, Yangın Köpük ile birlikte. Sim'in ölüyor olabilir ve sen ateşte ölmek
istemezsin çünkü kapana kısılmış kenbaşarısız oldun. Eğer onları kullanılabilir görürseniz her zaman panzehir olsun. Onlar biraz daha nadir görünüyor ve Sim hayatını kurtarabilir. Henüz ne kadar kolay / sık sık satın alınır emin değilim, ama daha sonra düzenlenecektir. Büyütmek için tıklatın. Yedi tane böceklerin saldırısı altında. Ellerinizi geri iterek Sim otomatik olarak onları
götürmek için izin verir. Neyle karşılaşacağını asla bilemezsin, bu yüzden ödeyebildiğin kadar erzak al. Sims ormandayken rastgele saldırıya uğrayacak. Elinizde bir tekrarlayıcı olması, Sim'inizi bu tehlikeye karşı otomatik olarak kullanmaya zorlar. Sadece macera sonuna yol açabilir tatsız olumsuz ruh hali durdurmak yok, eğer oldukça rahatsız, aynı zamanda onlar topu atlatmak
mutlu olmaktan ruh sim bir destek verir. Benim Sim örümcekler kaçmak için 6 saat için +1 mutlu oldu. Ayrıca orman arıları ve yarasalar sinir bozucu olsada, o kadar da tehlikeli değiller, sadece bir rahatsızlık. Ateş Yarasa Yem onlar alev yükleyebilirsiniz eğer hakkında daha önemli olabilir. Hangi hayvanların zehirli olabileceğini henüz bilmiyoruz! Büyütmek için tıklatın. Ormanda
yürüyüşe başlayın, Belomission Trail gidin ve ilk kapı kaplı kapıları temizleyin. Etrafımızdaki orman Selvadorada'da, ama başlamak için belirli bir yer istiyoruz. bilinmeyene seyahat. Onlar Yer aramaya başlamak için, Selvadorada bir gezi ekranın batı tarafında bulunan Trailhead, seyahat edecek bileziklerle. Eğer malzeme getirmek için benim tavsiyealdı, ya da Sim ellerini
kullanabilirsiniz ve bu süreçte biraz yıpranmış olsun onların pala temizleyebilirsiniz. Oisecan kraliyet hamamları, Selvadora ormanında gizlenmiş tenha bir yüzme havuzudur. Her alan için ne bulmak rasgele görünüyor, tamamen başka bir alana yol açabilir rağmen. Herhangi bir indirme ekranı almazsınız, ancak bazen iki alan arasında seyahat etmek için ağ geçidi kemerlerinden
birini kullanmanız gerekir, çünkü bunlar yürüyerek anlayışlı değildir. Ayrıca, takılırsanız kamerayı başınızın üzerinde geriye doğru hareket ettirebileceğinizi de anlayın. Çok uzakları görebilirsiniz ve temizlemek için brambles yolu öğrenmek için kamera kullanabilirsiniz yanı sıra kazmak siteleri. Ne aramak için: Hazine avı ve kazmak siteleri 10 milyon kez! Benim YouTube kanalı son 6
ay içinde önemli ölçüde büyüdü. Şimdi Youtube üzerinde 125 videoları var ve ben 100k aboneleri yaklaşıyorum. Ben insanları içeriğime bakmaya davet ederdim ve yaptığım şeyi beğenirseniz abone olurum! Üstte: ormanda yanlışlıkla bulunan hazineleri olan bir sandık. Alt: kazı alanı, arkeoloji becerileri ile kullanılmak üzere. Ormanda bulacağınız ya da buluşacağınız birkaç şey var.
Diğerleri hala benim tarafından açıklanmadı. Resim daha net hale geldikçe daha fazla ayrıntı ile bu güncelleyecek: Bramble Kapalı Ağ Geçitleri - Onlar diğer alanlara yol, ilgi öğeleri ile bazen küçük alanlar, ya da Omiscan Royal Baths gibi gizli alanlar. Bunlara erişmek bazen kendi macera açılır pencerenizi seçmenize yol açar. Belirli becerilere sahip olmak iyi bir sonuç elde etmek
için izin verebilir, ama aynı zamanda hayvanlara yardımcı olmak veya tehlikeyi önlemek için malzemeleri kullanabilirsiniz. Bu işlemde bu özel beslemenin bir birimi tüketilecektir. Hazine sandıkları - Bazen gözümüzün önünde gizlenirler. Birçok ağaç vardır, bu yüzden kamera etrafında hareket fark olmayabilir göğüsler ortaya çıkarabilir. Kazma Siteleri - En iyi eserler kazıiçinde
ormanın derinliklerinde. Değerli eserler ve hazineler ayıklamak için arkeoloji becerilerini (otomatik olarak) kullanın. Oyuncular bazen Sim kaydetmek için kullanılabilir kemik tozu kazmak (sadece zehirlenme sürecinde). Panzehir almak için yerel tedarikçine verirsin. Sosyal menüde bul. Duygular Ağacı - Ben en az iki, belki de daha fazla olduğuna inanıyorum. Çilek gizli bir Oskiscan
tapınak içinde testleri geçmesine yardımcı olabilir. Omiscan Royal Baths - kapının arkasında bulunan gizli bir alan. Burada sularda yıkanma Sim yüklü bir enerji yapacaktır. Kilitli kapı - ????? Arkasında ne olduğunu henüz bilmiyorum! Yaklaşan bir orman tatilinde kilidi açabileceklerini söylüyorlar. Bir tapınağı temizledikten sonra geri dönüp onları açık, temizlenmeye ve çalışmaya
hazır başka bir tapınak sağlamaya hazır bulabilirsin. ormanın derinliklerinde: ormanın derinliklerine doğru karşıya geç. Kamerayı kullanarak nereye gideceğiniz hakkında ipuçları nı bulabilirsiniz. Eğer erzak ve belki de bir çadır getirmek için tavsiyemi kabul ettiyseniz, gün boyunca bir tapınak bulmak imkansız olmamalıdır. Sadece gözlerini ondan ayırma. Tüm kapılar için ve onları
keşfetmek için. Yeterli malzeme ile, ormanın en rahatsız engellerin çoğu önleyebilirsiniz. Tapınağın yeri tamamen rastgele olabileceğine göre sana ormanın tüm geçitini vermemin bir anlamı yok. Ancak, ilgili olabilecek bir şey fark ettim. Benim Sim yakın iken tapınağın kapıları parlayan ateşböcekleri vardı ve bu büyük heykel özellikli. Şans eseri olabilir, ama tapınak ne olursa olsun
yeterince uzaktı. Endişelenmeyin – kilitli bir kapı tapınağa erişiminizi engellemez. Jungle Tapınağı keşfetmek için rehberimize gidin. Eğer benim siteleri ve Youtube kanalı gibi, bana devam yardımcı olmak için Patreon beni destekleyen düşünüyorum. Başka bir şekilde benim kılavuzları desteklemek istiyorsanız, bir sonraki satın alma (ABD'de ise) için Amazon bağlantısını
kullanabilirsiniz. Ayrıca doğrudan katkıda bulunabilmeniz için PayPal bağlantılar da sunuyoruz. Geri Top Şimdi zaten oluşturduğunuz büyük site ile birlikte gitmek için video formatında 50'den fazla kılavuzları ile bir Youtube kanalı var. Bir göz atın ve benim tarzımı beğendiyseniz abone olmayı düşünün. {commentics_url:\/\/www.carls-sims-4-guide.com\/comments31\/,auto_detect:0}
{commentics_url:\/\/www.carls-sims-4-guide.com\/comments31\/,auto_detect:0}
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