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Cara main among us di hp untuk pemula

Cara bermain di ponsel dan laptop/PC kita mudah lho, geng. Anda benar-benar perlu memainkan permainan ini dengan teman-teman Anda! Kami dapat memberikan kesenangan bermain dengan pemain lain dan memungkinkan pemain untuk berinteraksi serta menjadi pemenang dalam
game ini. Game multipemain ini sebenarnya telah dirilis sejak 2018, tetapi telah muncul dan menjadi populer baru-baru ini karena interaksi langsung menjadi sangat sulit. Anda dapat memainkan game ini di ponsel atau laptop Anda, dan bagi mereka yang tidak tahu cara memainkannya,
sangat tepat untuk mampir ke artikel Jaka. Cara bermain di antara kami di HP dan laptop/ PC sebenarnya memiliki konsep yang mirip dengan Wearwoop, di mana pemain akan dibagi menjadi 2 kelompok dan saling menjatuhkan. Cara Amon memerankan kita dengan teman-teman agak
sama. Pemain dibagi menjadi dua kelompok: kru dan poster. Tugas kru adalah menemukan seseorang yang palsu, dan poster palsu harus dapat menghapus semua anggota kru sebelum identitas mereka terungkap. Ada beberapa tugas khusus yang perlu dilakukan setiap kelompok dalam
game ini, dan bagaimana dengan kita sebelum membahasnya lebih lanjut? Di antara kami adalah game multipemain online yang dikembangkan dan diterbitkan oleh InnerSloth, sebuah studio game Amerika. Diluncurkan pada bulan Juni 2018, game ini baru-baru ini berada di popularitas
tertinggi hingga 2020 berkat banyaknya streamer Twitch dan permainan YouTube. Dikenal karena kegembiraan mengungkap pengkhianat tersembunyi di antara rekan-rekan kru kami. Gim ini memungkinkan pemain untuk berdiskusi untuk mencari pengkhianat. Sekilas, cara mengungkap
pengkhianat tersembunyi bernama Innoser ini mengingatkan saya pada permainan werewolf. Kesamaan ini juga membuat bermain di antara kita dengan teman-teman lebih menyenangkan. Spesifikasi di antara kami telah dikategorikan sebagai game baru, tetapi bahkan di antara kami itu
tidak terlalu menuntut dalam hal spesifikasi. Mobile Potato masih dapat menjalankan game ini dengan baik. Karena game ini tidak memberikan fungsi obrolan suara untuk itu, cara untuk bermain di antara kami di HP sebenarnya jauh lebih baik jika Anda menggunakan aplikasi komunikasi
tambahan seperti Discord. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang game ini, ada tabel spesifikasi di antara AS yang dapat Anda rujuk sebelum mengunduh. Detail kami pengembang InnerSloth OS minimum Android 4.4 atau ukuran lebih besar 70MB download 5.000.000 atau lebih genre
kasual, rating multipemain 4.4/5 (Google Play) Bagi kita sebelum Zaka menjelaskan cara download antara kami di HP atau PC, bagi yang belum memiliki game ini, Jaka dapat mengunduh langsung dari link yang disediakan di bawah ini. Dari tautan ini, Anda bisa mendapatkan file instalasi
untuk ponsel dan PC Anda secara langsung, dan penginstal ini diinstal secara otomatis. Yuk, download langsung dari HP atau PC melalui tautan yang disediakan Zaka di bawah ini. Donwload di antara versi seluler kami di sini! Mod Apk 2020-9-1 di antara kita untuk pemula sebenarnya
sangat mudah dimainkan. Dalam game Android ini, kamu dibagi menjadi dua grup, yaitu kru dan poster. Sebagai pramugari, Anda perlu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sistem sambil mencari poster yang bersembunyi dari Anda semua. Imposter, di sisi lain, harus memastikan
bahwa kru menghapus crooner satu per satu, mencegah mereka menyelesaikan tugas dengan mengganggu pekerjaan. Di sini, Jaka merinci semua pekerjaan yang harus dilakukan kru dengan Malfoster ketika memainkan game ini. Seperti yang dijelaskan oleh kru di atas, tugas kru adalah
menyelesaikan misi sistem, bertahan hidup, dan menemukan kepalsuan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat kita gunakan untuk mengalahkan sebagai anggota kru dalam permainan. Selesaikan pekerjaan sesegera mungkin. Jika pekerjaan yang ditugaskan untuk semua anggota kru
selesai dalam waktu singkat, positif palsu akan hilang secara otomatis. Jangan bergerak sendirian. Selalu mencoba untuk bergerak dengan pemain lain yang Anda percaya sebagai kru. Selalu perhatikan ventilasi di dalam ruangan. Hanya orang palsu yang bisa bergerak melalui ventilasi,
jadi jika seseorang keluar dari ventilasi, rupanya dia palsu. Manfaatkan proses pemungutan suara dengan baik. Selalu mengekspos kecanggungan yang Anda temui, dan pilih orang yang Anda curigai palsu untuk melempar perut Anda. Jika Anda kebetulan mendapatkan peran sebagai
palsu, tidak perlu bingung, bagaimana bermain di antara kami sebagai penyangkal. Tugasnya lebih sederhana dan tentu lebih mudah dilakukan. Jumlah penipu akan kurang dari jumlah anggota kru, tetapi ada sejumlah keuntungan yang tidak dimiliki kru. Untuk membantu Anda menang
palsu, berikut adalah beberapa tips tentang cara bermain di antara kami dengan kepalsuan yang dapat Anda praktikkan. Berpura-pura melakukan tugas yang diberikan, jangan tinggal diam terlalu lama dan terlihat mencurigakan, dan Anda masih akan melihat pekerjaan yang dimiliki oleh
kru. menargetkan krunya, menghapusnya, dan kemudian menjauh dari tempat itu. Jangan biarkan Anda melihat di dekat tubuh yang telah Anda hapus. Gunakan ventilasi dengan sangat hati-hati. Ventilasi memfasilitasi gerakan, tetapi jika Anda terperangkap dalam ventilasi, identitas Anda
akan secara otomatis terungkap. Selama proses pemungutan suara, yang lain telah dipanggil untuk menandai. Ini terlihat meyakinkan menggunakan kemampuan untuk berbicara dan tidak ada yang meragukan Anda. Ada tiga mode bermain tentang cara bermain multiplayer di antara kita di
HP. Anda dapat memilih kapan bermain game Android multipemain offline, publik, dan pribadi. Bagi mereka yang ingin bermain dengan orang-orang yang Anda kenal, mode yang perlu Anda pilih adalah mode pribadi. Dalam mode ini, Anda membuat ruang khusus untuk bermain dengan
teman-teman Anda. Berikut adalah langkah-langkah untuk bermain di antara kami di ponsel dengan teman-teman yang dapat Anda ikuti. Langkah 1 - Donwload dan instal aplikasi di antara kami, di ponsel Anda melalui tautan yang telah dibagikan Zaka di bagian atas. Langkah 2 - Untuk
bermain dengan teman Anda, pilih Mode Online dan pilih Host untuk membuat ruang untuk dimainkan nanti. Langkah 3 - Saat dialihkan ke jendela baru, pilih folder yang ingin Anda gunakan, jumlah maksimum pemain, dan jumlah penipu dalam permainan. Setelah selesai, pilih OK.
Langkah 4 - Dapatkan kode kamar dan bagikan dengan teman-teman Anda untuk masuk ke ruangan yang sama dengan Anda. Untuk teman yang ingin memasuki ruangan yang dibuat, masukkan mode ONLINE, pilih Mode pribadi, lalu masukkan kode yang sebelumnya Anda peroleh.
Ketika semua orang memasuki game ini, sebagai tuan rumah Anda hanya perlu memperluas permainan. Bagaimana cara bermain multiplayer di antara kami di HP, mudah diselesaikan? Cara bermain di antara kami di laptop / PC sebenarnya sama dengan cara bermainnya di HP, hanya
saja versi permainan di antara kami pada PC berbayar tidak seperti versi seluler. Mode yang ditawarkan dalam game PC dan seluler sama, dan perangkatnya berbeda. Selain itu, tidak ada perbedaan mata yang nyata di antara keduanya dalam hal grafis. Karena Kepala Jaka membahas
cara bermain di antara kita bersama teman-temannya, Jaka versi PC ini akan membahas cara bermain dengan orang lain. Berikut adalah langkah-langkahnya: Langkah 1 - Buka aplikasi di antara kami di PC Anda, dan pilih online untuk memulai pencarian kamar di mana Anda dapat



bermain dengan orang lain. Langkah 2 - Klim menemukan menu permainan di menu PUBLIK dan menemukan ruang kosong di mana Anda dapat bermain dengan orang lain. Langkah 3 - Menu baru terbuka, di mana Anda dapat melihat berbagai kamar. Pilih satu dan tunggu hingga
permainan dimulai. Bonus: Cara bermain di antara kami di Internet serta teman dan HP, di antara kami juga dapat bermain melalui jaringan wi-fi loh, geng. Seperti beberapa mode yang dijelaskan Zaka sebelumnya, sangat mudah untuk bermain dengan teman-teman. Berikut adalah
beberapa langkah yang dapat Anda ikuti untuk membantu Anda bermain di antara kami dengan teman-teman Anda menggunakan jaringan WiFi yang sama. Langkah 1 - Buka permainan di antara kami dan kemudian pergi ke menu utama. Dari sini, pilih lokal yang ingin Anda mainkan di
jaringan WiFi Anda. Langkah 2 - Untuk tuan rumah, klik opsi permainan untuk membuat ruang baru untuk dimainkan teman Anda. 3 - Pemain lain dapat masuk langsung dengan memilih menu lokal dan kemudian memilih ruang yang dihosting dari kolom game yang tersedia. Ini
memungkinkan Anda untuk bermain langsung dengan teman-teman Anda di jaringan WiFi tanpa koneksi Internet. Apa akhir kata, geng? Seperti yang Anda ketahui sekarang, bagaimana bermain antara kami di laptop dan ponsel? Game ini sebenarnya sangat mudah dimainkan. Bahkan di
antara kita saat ini epidemi ini bisa menjadi pilihan media sosial dengan teman-teman lain karena komunikasi bisa sulit. Sehingga teman-teman Anda dapat bermain dengan Anda, itu adalah hal yang baik untuk berbagi artikel ini dengan mereka, Anda tahu! Jika Anda memiliki pertanyaan,
tunggu di kolom komentar zaka, ya! Baca juga artikel tentang film atau artikel menarik lainnya dari Ayu Kusmaning Dewi. Koleksi terbaru Zepetto PB Cheats 2020, push rank diperlukan dan juga perlu usaha park! 15 Game Android Terbaru dan Terbaik Tahun 2020 | Keamanan kecanduan!
12 mod GTA V terbaik yang harus Anda coba, saudara-saudara Gozek bisa! Bosan? Minecraft | punya Dirty Abis untuk membuat gedung 7 ini! Bagaimana &amp; Bagaimana Minecraft Cheat Code Complete 2020, atur dunia pada kebutuhan pikiran Anda! Lihat cara membuat portal di |
Selesaikan operasi 100%! Ini berhasil!
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