معرفی و توضیحات تکمیلی در مورد ابزار اف پی اس شوت کیت
این ابزار جهت اعمال چیت در بازی زوال طراحی و تنظیم شده .
دوستان میتوانند با داشتن اکانت ویژه در سایت اف پی اس به سریال نامبر برنامه دسترسی کامل داشته
باشند.
این ابزار به شما قدرت اتو ایم در بازی ( تیراندازی و یا هدف گیری خودکار ) که با کلید اف 1و اف2
میتوانند درون بازی تنظیم کنند که فقط هدف گیری باشد یا هدف گیری به همراه تیر اندازی خودکار
و یا هدف گیری سر باشد یا سینه .

گزینه ی دوم برای اسلحه اسنایپر هست که به شما قدرت این را میدهد که با اسنایپر از فاصله ی دور
یا نزدیک با زوم و یا بی زوم به هدف بزنید دلیل اینکه این اپشن از اتو ایم جدا هست به این دلیل که
اسنایپر و سالح های تیر بار ایم جداگانه دارند .
گزینه ی سوم وال هک هست که با این گزینه شما میتوانید دشمن را از طرف دیگر دیوار ببینید رنگ
دشمن قابل تنظیم هست شما میتوانید ابی و یا قرمز را انتخاب کنید .
گزینه ی چهار کالیبر رنج هست که برد گلوله شما را باال میبرد برای مثال با یک کلت معمولی 15
متر هدف گیری معقول هست ولی با این اپشن شما میتوانید با یک کلت معمولی تا فاصله ای که اسنایپر
میزند را بزنید .
گزینه ی بعد سرعت به هدف زدن چاقو هست وقتی شما سرعت را روی باال تنظیم کنید چاقو با سرعت
باالتری به هدف بر خورد میکند به عبارت دیگر در هر ثانیه هر مقدار درصدی که تایین کنید چاقو
به هدف میخورد برای مثال اگر درصد روی  3باشد در هر ثانیه  3بار به هدف چاقو میزند ( در نظر
داشته باشید سرعت خیلی باالتر بستگی به سخت افزار شما دارد بدلیل اینکه سرعت باالتر نیاز به سخت
افزار بهتر دارد پس پیشنهاد میشود سرعت های پایین تر  30را برای کامپیوتر های معمولی گیمینگ
انتخاب کنید .

گزینه ی بعد قدرت گلوله ی خروجی از اسلحه ی شماست برای مثال اگر یک ام  4ساده با یک تیر
 35دمیج به دشمن میزند اگر شما روی  50تنظیم کنید دشمن  50دمیج میخورد.
گزینه ی بعد سرعت دویدن شما در بازی هست هر چه بیشتر تنظیم کنید کاراکتر شما درون بازی
با سرعت بیشتری میدود.
گزینه ی بعدی ست ریکویل هست که منظور از ریکویل پرش اسلحه در هنگام بازی هست
هر چه بیشتر تنظیم کنید اسلحه پرش و تکان کمتری میخورد باید تمرین کنید و به درصد دلخاه
برسید .
در در اخر گزینه ی منابع هست که به شما گلد (طال) اکس پی (تجربه) کوبالت وکروم میدهد
مقدار دریافت گلد روزانه محدود هست بسته به نوع اکانتی که در وبسایت اف پی اس میخرید ( برای
مثال اکانت یک ماهه طرح برنز به شما این توانایی را میدهد که روزانه  15000طال بی نهایت تجربه
و  800از کبالت و کروم دریافت کنید ولی شما میتوانید اکانت باالتر بخرید و درصد دریافت منابع
بیشتر خواهد بود
در ادامه نحوه ی نصب و اتصال به برنامه برای شما اموزش داده میشود
در ابتدا باید در سایت اف پی اس ثبت نام کنید ویا مستقیما به صفحه ی قیمت های وبسایت مراجعه
کنید و طرح مورد نظر را خریداری کنید

در صورتی که از قبل ثبت نام کردید فقط کافیست وارد اکانت خود شده و به لیست قیمت ها بروید
و طرح را انتخاب و خرید کنید

برای دوستانی که ثبت نام نکرده اند میتوانند به صفحه ی قیمت ها بروند طرح را انتخاب و به صفحه
ی تکمیل خرید بروند در انجا میتوانند اطالعات را برای اکانت جدیدی که میخواهند بسازند وارد کنند
.

پس از خرید اکانت برای شما به صورت خودکار ساخته میشود و شما با وارد کردن ایمیل و پسورد
خود وارد اکانت شده و پس از ان به صفحه ی سریال ها وارد شوید سریال خود را دریافت کنید

پس از به دست اوردن سریال انرا در یک جا ذخیره کنید
و از ان به درستی نگهداری کنید
مرحله ی بعد دانلود نرم افزار هست که شما با مراجعه به وبسایت بخش شوت کیت نرم افزار را دانلود
میکنید

پس دانلود روی فایل کلیک راست کرده و
را میزنید Run as administrator
برای نصب پوشه محل نصب را انتخاب و نکست

بنابر این پس از انتخاب پوشه نکست و در این جا باید سریال خود را وارد کنید مانند تصویر

در خط اول نام یوزر کامپیوترتان به صورت خودکار شناسایی و نوشته میشود در خط دوم یوزر نیم
یا ایمیلی که در وبسایت اف پی اس ثبت نام کردید را وارد کنید (اجباری نیست )

در خط سوم سریال نامبری که از سایت با اکانت ویژه خود دریافت کردید را بنویسید یا کپی کرده
و دکمه ی اینستال را بزنید ( توجه داشته باشید برنامه بدون اینترنت نصب نمیشود چیزی از حجم
شما کم نمیشود برای دانلود چیزی اضافه ولی نیاز به اینترنت هست برای تایید سریال نامبرتان پس
به خاطر داشته باشید که اینترنت شما متصل باشد .
پس از این مرحله دو نرم افزار پیش نیاز برای شما پیشنهاد میشود که نصب کنید در صورت نصب
یکی از این برنامه شما باید پروسه نصب را از اول طی کنید تا تمام نرم افزار های پیش نیاز در صورتی
که بر روی سیستم شما نباشد نصب شود و در اخر خود برنامه ی اف پی نصب خواهد شد
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