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Heroes of camelot farming guide

Có ai đã từng chơi trò chơi này chưa? Tôi chỉ chơi tốt và đặc biệt là có rất nhiều người Việt Nam chơi trò chơi này, nhưng tiếc là Tìm kiếm trên mạng không thấy bất kỳ diễn đàn nào để chia sẻ trò chơi trải nghiệm này, vì vậy tôi đã tạo ra chủ đề này để mọi người chơi có chỗ để trao đổi. Nick là một child273 lv 56, sau khi
3 trẻ em 4 * , mở thẻ 4 quá dài. Thật không may, trò chơi này không cho phép bán hoặc trao đổi thẻ giữa NK và liên minh, nhưng không có gì để chỉ trích trò chơi này, đồ họa đẹp. Đối với những người mới chơi, đã chơi và chưa chơi. Trích từ Trabin 123456. Cảm ơn bạn đã đóng góp của bạn, và bạn mong đợi nhiều
bài viết chia sẻ sẽ đóng góp cho chủ đề này. Xin chào anh em, chơi trò chơi này trong một thời gian khá dài, có thể là người Việt Nam đầu tiên trong CB, được đặt tên là player5352. Thấy bạn khá vui nên tái xuất bài viết này, đây là một bài viết ngắn hướng dẫn cho người chơi mới, trong đó có một số thông tin mà bạn
không biết ở đây, vì vậy tôi lại đăng bài, bài viết này đã được xuất bản trong nhóm EB HoC VietNam. Có thể có rất nhiều điều không đúng và bạn biết bạn có thể sửa chữa một. Khi bạn chơi lần đầu tiên, bạn đã chọn một trong những liên minh, Druid và Camelot, quốc gia bạn chọn sẽ có thẻ 3 * tương ứng. Sau đó, bạn
sẽ được cho 1 viên đá, mở viên đá này chắc chắn sẽ có 4 *, đây là một trò chơi được sắp xếp để bạn có được một lá bài tốt để bắt đầu trò chơi. Tương tự như vậy, bạn có thể chọn Druid hoặc Camelot rằng thẻ 4 * cũng sẽ phù hợp: Arch Mage cho Camelot và Elder Shaman cho Druid. 2. Trong vòng 3 ngày (tôi không
nhớ chính xác) sau khi tham gia trò chơi lần đầu tiên, nếu bạn mua các gói đá quý ($ 5,10.50.100), bạn sẽ được cung cấp Guardian Angel (5 *), sau ngày hết hạn, bạn sẽ không còn được cung cấp đá quý. 3. Bạn có thể đổi tên ký tự bằng cách nhấp vào biểu tượng cấp ở góc trên bên trái của menu, và sau đó chạm vào
biểu tượng nhỏ bên cạnh tên của bạn để đổi tên. Xin lưu ý rằng việc đổi tên này sẽ khiến bạn mất đá quý, nhưng Kabam cung cấp cho bạn miễn phí lần đầu tiên, vì vậy hãy cẩn thận. Tiếp theo thời gian bạn muốn thay đổi, bạn cần phải mua với đá để đổi mới. 4. Khi bạn mới vào trò chơi, bạn sẽ cần phải đăng ký email
và mật khẩu của bạn để đăng ký thẻ ID của bạn với Kabam. Bạn có thể vào menu Cài đặt để đăng ký. xác suất nhận SR, UR và thậm chí L sẽ cao hơn. Vì vậy, đội sẽ mạnh mẽ và bạn sẽ có thể đi qua thành phố rất dễ dàng. B. Cách thứ hai là sử dụng những gì có sẵn, rất khó để khám phá các thẻ mà họ đã đi qua để
kiếm được feeders thẻ, sau đó bạn sẽ sử dụng feeders để cải thiện và phát triển để làm cho thẻ của bạn mạnh mẽ hơn. 7. Nhiều bạn hỏi làm thế nào để săn sếp, tôi muốn trả lời như sau, có 2 loại săn lùng ông chủ: a. Sếp cuối TP: Cha của công ty 1, Necros của công ty 2, Fenrik ở thành phố 3, ở Thành phố 4 và
Balzator ở Thành phố 5. Khi săn lùng những boss này, bạn chỉ có thể nhận được một trong 4 yếu tố sau: 1 lá bài (Raven, bear, belligerent, Mechanical Knights,...); vàng; mana nồi; Vé. Bây giờ rất nhiều người đi theo cách đó cho các trang trại và vé, tôi là một trong số họ. B. Sếp tùy tiện bất kỳ TP nào: quy định là ông
chủ sẽ tự ý là người đứng đầu cuối cùng của TP trước đây: hiệp sĩ hắc ám ở thành phố 1, cha ở thành phố 2, 2, Trong thành phố 3, fenric ở thành phố 4, morbius trong thành phố 5, nếu có một thành phố mở ra6, sau đó ông chủ sẽ được Balzator. Khi săn lùng những ông chủ này, bạn sẽ có khả năng nhận được một
thẻ boss, nhưng hãy nhớ rằng xác suất sẽ thấp và mỗi khi bạn giết nó, lần xuất hiện tiếp theo sẽ tăng 1 LVL và HP / ATK của ông chủ sẽ tăng 10% so với lần trước. Hai tuần kể từ lần đầu tiên anh ta chạm vào ông chủ, cấp độ của ông chủ sẽ tự động đặt lại. 8. Bạn thường hỏi đâu là thẻ tốt nhất để gửi nông sản. Trong
thực tế, khi bạn làm việc như một nguồn cung cấp điện, cùng một thẻ có cùng ecth. Vì vậy, bạn có thể ferme thẻ bất cứ nơi nào, tùy thuộc vào bạn, nhưng nếu bạn đã thông qua thành phố 4, nơi tốt nhất cho một trang trại ngày hôm nay là Uther Gore, bởi vì 4 độ bền = 18 exp và 3 có thể được trồng thẻ là 2 *. Lưu ý
chung là giai đoạn cuối cùng trước khi đánh ông chủ ở mỗi thành phố là trên sân khấu với exp nhất. 9. Nhiều bạn hỏi làm thế nào để có được một thẻ tốt (4,5,6 *), bạn có thể mua một viên ngọc và mua một thẻ hoặc kiếm được một hòn đá để có thể có một thẻ tốt. Nhưng nếu bạn không muốn mua đá quý nhưng vẫn có
thẻ tốt, xin vui lòng trả lời điều này (có thể một chút uno vui lòng): các trò chơi mà mọi người làm để tạo ra lợi nhuận, không phải để làm điều đó cho tổ chức từ thiện, chơi trò chơi miễn phí, vì vậy nếu bạn muốn được mạnh mẽ, hỗ trợ các nhà sản xuất, nếu không có một cách để dành nhiều thời gian, làm việc chăm chỉ,
đi đến đấu trường và cố gắng để có được ở đầu thẻ thắng. Nhưng hãy nhớ rằng không có vấn đề bao nhiêu vé bạn có, bạn vẫn không chơi những người khổng lồ (pipi, dushan, Rex, Milan, Brainmatter ...) 10. Cách thức tham khảo vé tham khảo: Xem đấu trường vé, nhập 1 trận đấu sẽ đạt mức thưởng 1-2 vé, đôi khi
thêm 10 vé nữa. Boss cha thành phố 1, do đó là phổ biến nhất, bởi vì hầu hết mọi người săn bắn thông qua hình thức này, và lịch sử của vàng thường, không phải là một mình. Mana của tôi là 195, nhưng đôi khi trong 28 trận đánh không có vé hoặc vàng, phương pháp duy nhất là kiên nhẫn. Chờ cho ông chủ thành
phố 3,4,5 thiết lập lại và nhấn. Một thời gian dài để xem nếu ông chủ resets, bất kỳ thành phố mà ông chủ của bgn 30, số tiền của 25 trẻ em cho vé và 5 còn lại có thể là một mana hoặc thẻ. 1 thành phố 25 vé ---&gt; 3 thành phố 75 vé. Thời gian qua nó đã được nhanh hơn, nhưng một chút tốn kém. Don lên đến $ 50 =
3500 đá quý = 160 vé.  11. Cuối cùng, bạn vẫn có đá miễn phí ở các cấp độ sau: cấp 10 được 1, 49 được 4 và 80 được 1. Tôi hy vọng bạn có thể mở thẻ tốt từ những viên đá miễn phí. Bây giờ chỉ cần nhớ bao nhiêu, bạn muốn yêu cầu một cái gì đó đơn giản chỉ cần đăng bài xuống đây, tôi có thể trả lời rằng tôi sẽ
giúp bạn. Vào một ngày rảnh rỗi, bạn sẽ tiếp tục viết hướng dẫn nâng cao, chẳng hạn như cách xếp hàng, cách xử lý sếp và một số thủ thuật khác. Và đây là nội dung quan trọng nhất của trò chơi này là làm thế nào để bấm thẻ. Thông tin này được tổng hợp bởi bài viết tranbinh123456 trong chủ đề này, tất nhiên, bài
viết này có thể luẩn quẩn, nhưng có rất nhiều bài viết trực tuyến, nhưng tôi đã không hoàn toàn học được thông qua bài viết này mong đợi để có được rất nhiều ý kiến về натиснете още статии, за да направите темата по-пълна и оживена. Благодарим ви. Хаиз, обясни, че това е много загуба на време, след
това се възползвайте от края на часа, за да напишете малко, виждате ли, че &gt;. &lt;: Trước hết, đề nghị xem cái bảng này View attachment 1314498 Giải thích đơn giản thế này, ép 6-11 là để chỉ cách ép từ 6 con tier1 lên 1 con tier 4 thông qua 11 lần max level và ép theo kiểu (1x1x1) x (1x1x1). Tương tự cho các
cách ép khác, ép perfect hay còn gọi tên là PE (Perfect Evolution) trong các game kháccó nghĩa là ép 8-16 tức thông qua 8 con tier1 ép lên 1 con tier 4 qua 16 lần max level. Cách ép là [(1x1) x (1x1)] x [(1x1) x (1x1)]. Còn con số % là để nói chỉ số stats của các cách ép so với ép PE. Ví dụ ép PE sói sẽ được 100k HP
và 10k ATK thì ép 6-11 chỉ số sẽ là 99.6%x100k HP và 99x6%X10k ATK. Tương tự là cách ép 4-7 là ép lên tier4 từ 4 con tier1 qua 7 lần max level. Cách ép là 1x1x1x1 Sau đây là cách ép đơn giản cho 4,6,8 card View attachment 1314507 View attachment 1314509 View attachment 1314513 Lưu ý là card đen là max lvl
và card trắng là vẫn ở lvl 1 nhé. Cách 4-1 hiện nay rất nhiều bạn áp dụng và rất nguy hiểm nhé Ép 4-7 là cách ép từ 4 con tier 1 lên 1 con tier 4 trải qua 7 lần max level. 7 lần max lvl này lần lượt là 4 lần max ở tier 1 (lvl 50 đối với sói), 1 lần ở tier 2 (lvl 60 đối với sói), 1 lần ở tier 3 (lvl 70 đối với sói) và lần cuối cùng ở tier
4 (lvl 90 đối với sói) 96% là % so sánh cách ép 4-7 với ép perfect. Ep 8-15 là perfect, ví dụ đối với sói ép perfect lvl 90 tier 4 có 100k hp và 10k atk thì ép 4-7 sói lvl 90 tier 4 sẽ có stats là 100k HPX96% và 10k ATK X96% ---&gt; 96k HP và 9.6k ATK Một số ý kiến cho rằng bảng thông tin trên là không chính xác nên dẫn
chiếu số liệu bên dưới , mời các bạn tham khảo. Благодаря ви, може даседонаете за тази полезна статия. Аз до някои основни инструкции за натискане на lvl и tier пресата за всеки да се отнасят към (всички източници са официални от форума kabam.. stick do hoc ръководство). Първо ще вдигна
таблицата за повишаване на всеки, за да се отнасят до: SR, защото да публикувате двойно ... Ще го изпратя обратно към полето за пресоване. Защото е разбираемо, Нека оригинал: Развитие: Първо е да се определи надстройката на ниво (съкратено Т) Макс Еволют (Необходимост 8 T1) Макс 8
нови T1 и да ги развиват до 4 T2 Макс тези 4 T2 от стъпка 1 и да ги развивам на 2 T3 Макс тези 2 T3 от стъпка 2 и да ги развива на T4, че Макс Т4 от стъпка 3 (готово) Sub Развита (Need 3 Развита 2 T3 Max тези 8 T1) Evolve 8 нов T 1 до 4 T2 Макс тези 4 T2 от стъпка 1 и да ги развивам на 2 T3 Макс
тези 2 T3 от стъпка 2 и да ги развие до T4 Макс, че T4 от стъпка 3 (готово) Evo Evolving (Need 1 8 t1) Макс 2 нов T1 и да ги развива на T2 Evolve 4 нови T1s към T2 и допълнително еволюирал 2 T2s на T3 без да се увеличава Max тези 2 T3 от стъпка 3 и 4 и да ги превърне в T4 Max че T4 от стъпка 5
(готово) Подобрена скорост Еволюира (Нужда 8 t1) Evolve 8 нови T1 да 4 T2 тези, T2 từ bước 1 đến 2 T3 Max này 2 T3 từ bước 2 và biến chúng thành T4 Max mà T4 từ bước 3 (thực hiện) Phát triển hiệu quả (Cần 4 tl) Max 4 T1 mới và phát triển 2 trong số đó thành 1 T2 Max mà T2 từ bước 1 và phát triển nó với
T1 tối đa từ bước 1 của bước 1 Max, mà T3 từ bước 2 và phát triển nó với T1 tối đa cuối cùng từ bước 1 Max mà T4 Evolve 2 T1 mới đến 1 T2 Evolve 1 T1 mới với T2 này từ bước 1 đến T3 Evolve 1 T1 mới với T3 bước 2 đến T4 Max từ bước 3 (sẵn sàng) tham khảo nó (tất cả các nguồn là chính thức từ diễn đàn
kabam.). Đầu tiên, tôi sẽ đi lên bảng tăng để tham khảo: Và đây là kỹ năng và bí mật của một thợ săn, xin vui lòng gọi nó. và các nhóm tương tự khác * Làm thế nào để làm cho một đội 5 nấm mốc. Chúng tôi trình bày cho nhau rất cẩn thận và vẫn không hiểu? Vì vậy, nhìn vào thẻ của tôi và đọc các hướng dẫn. thành
phần của Druid Initiate, Druid Scout, Spy &amp; Quillbest. 3 sao chỉ lên tier2, đó là mức tối đa là 20, vì vậy chỉ cần chuẩn bị 2 để nhấn hoàn hảo 2-3. Ép rất nhanh do mức độ thấp, cần ít feeder. Quillberst là hai ngôi sao, vì vậy nó sẽ chỉ nhận được đến cấp độ 3, có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị bốn cho lực lượng bốn.
Tôi đã cố gắng để buộc Nhanh EVO 4-3, hoặc 4-5, nhưng không giành chiến thắng, CÔNG là không đủ để kéo đội, vì vậy bạn cần phải buộc hoàn hảo 4-6 (nếu nó là 4-7, thì tốt hơn, sẽ giúp bạn sử dụng để đánh một ông chủ trên đường đi). Khi bạn nhận được đến cấp độ cuối cùng, không có nhu cầu tối đa, nhưng
nhấn và giám sát. Theo dõi cụ thể hơn cách đọc dưới đây: Tổng số ATK 3 trẻ em 3 mana là: 557 + 568 + 466 = 1591. Vì vậy, Quillbeast sẽ cần Kỹ năng + Atk: X = 10000 - 1% đội ATK - 1591. Quillbeast để hoàn thiện evo và đạt đến cấp độ 3x, nhóm ATK giảm từ 4600-4700, từ đó chúng ta sẽ biết một nhóm ATK 1% là
gì và dễ dàng tính toán ngay lập tức có bao nhiêu X và chỉ dừng lại ở cấp độ là đủ. Và đây là liên kết và tất cả mọi thứ có liên quan đến
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