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I. Yükleme ve Başlatma 

 
1. Üyelik Kaydı 

FreeStyle oynamaya başlamadan önce, Gamekiss.com sitesine üyelik için kaydolmalısınız.  Kayıt sayf

asına gitmek için sitenin sağ üst köşesindeki Sign up yazısına tıklayın.  Ü yelik formunu doldurun ve ü

yeliğe katılmak için OK seçeneğine basın.  

 

http://freestyle.gamekiss.com/
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① ID (e-mail adresi): E-mail adresinizi girin.  E-mail adresiniz sizin ID (kullanıcı adınız) adını

z olacaktır. (E-mailinizin doğrulanması için ID  kontrolüne (ID  check) tıklayın.) 

② E-mail Konfirmasyonu (Confirm E-mail): Daha önce girdiğiniz e-mail adresinizi tekrar girin.

  

③ Şifre (Password):  Bir şifre girin.  

④ Şifrenin konfirmasyonu (Confirm Password):Daha önce girdiğiniz şifreyi tekrar girin.  

⑤ İsim : İsminizi girin. 

⑥ Ü lke: Tabiyetinizi girin. Cinsiyet: Cinsiyetinizi seçin. 

⑦ Doğum Tarihinizi (Date of Birth): Doğduğunuz tarihi girin.   

⑧ Haber Bülteni Konfirmasyonu(Confirmation of Newsletter): .  

⑨ Doğrulama Kodu(Verification Code):  Sağda gösterilen numarayı girin.  

⑩ Konfirmasyon (Confirm): “Confirm” butonuna basın. Ardından az önce girdiğiniz e-mail ad

resinize bir doğrulama maili gelecektir. Gamekiss kayıt işlemini tamamlamak için e-mailiniz

i kontrol edin ve talimatları takip edin. 

⑪ Başvuru formuna kişisel bilgilerinizi girdikten sonra, “Confirm” (onayla) butonuna basın. A

rdından az önce girdiğiniz e-mail adresinize bir doğrulama maili gelecektir. Hesap doğrulam

a ve Gamekiss kayıt işleminin tamamlanması için “GO TO VERIFICATION PAGE” (Doğru

lama Sayfasın Gidin) butonuna basın.  

 

 

2. Kullanıcı Yükleme ve Kurulum  
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Üyelik için kayıt oldukta sonra, oyunu kurmak için FreeStyle Client’i (istemcisini) yükleyin.  (istemci

yi yüklemeden önce lütfen FreeStyle oyunu için gerekli ve önerilen minimum özellikleri okuyun.) 

 

 
 

Kurulum tamamlandığında, bilgisayarınızın masa üstünde Gamekiss Launcher (başlatıcı) ikonu görün

ecektir. İstemcinin en son versiyonunu kontrol etmek ve FreeStyle oynamak için bu ikonu tıklayın.  

 

II.   Oyuna Hazırlık 
 

1. Oyuna Hazırlık  

 

1) Karakter Oluşturulması 

FreeStyle oyunu için bir karakter oluşturmanız gereklidir.  
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① Karakter Ayarları 

Karakterinizin ismini ve karakter bilgilerini girdiğiniz yerdir.  

 

② Karakter Ö zellikleri 

Bu, girdiğiniz bilgileri temel alan yeni karakterinizin varsayılan özelliklerinin listesidir.  

 

③ Yeni Karakter 

Yeni karakterinizin nasıl göründüğünü belirten yerdir.  

 

④ Oluşturma 

Karakteri oluşturma sürecini tamamlamak için “Create” (Oluştur) butonuna basın.  

 

2) Pozisyon 

 

Karakterler üç temel pozisyonlara bölünür: Guard (Savunma) - Forward (İleri) - Center (Merkez). 

Bu pozisyonlar, seviyenizin artışına göre bölümlendirilir. Her pozisyonun karakteristiği şu şekilde

dir: 
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① Guard (Savunma) 

Savunma kuralları, sahada hızla koşarak, isabetli pas atma yeteneğini geliştirir, daha iyi 

üç sayı yapma konusunda uzmanlaştırır.  kontrol eder.  Seviye 15’te, pozisyonunuzu ya 

koşarak pas atma konusunda uzmanlaşmış Nokta Savunması ile ya da üç puan konusund

a uzmanlaşmış olan Şut Savunmasına değiştirebilirsiniz.  

 

② Atak 

Atak durumunda, iyi bir smaç yapabilmek ve yüksek zıplamaya bağlı orta şutlar için sah

anın ortasında gerçekleşir.   Seviye 15’te, ya Güçlü İleri atak (Power Forward 

(PF)) ile ribondları ve smaçları gerçekleştirmek için ya da Hafif İleri atak (Small Forwar

d)  ile orta ve üç sayı şutlarında daha iyi uzmanlaşmak için pozisyonunuzu değiştirebilir

siniz.  

 

③ Merkez 

Merkez en büyük cüsseli ve en kuvvetli oyuncunun pota altından şutta uzmanlaşarak, rib

ondları yakalamasını ve blok yapmasını sağlar.  Günümüzde, basketbol oyununda, insan

lar genellikle oyunu "Merkezler arasında savaş" olarak nitelendirmektedir. Pozisyon, pot

a altındaki diğer oyuncular arasında şiddet ve dövüşme nedeni ile dürüst olmayan harek

etler ile sonuçlanır.  

 

3) Kanalın girilmesi 

Bir karakteri oluşturduğunuzda, oynayacağınız bir kanal seçmelisiniz Lokasyonunuza ve karakter 

seviyesine göre kanallarınızı girebilirsiniz.  
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① Karakterinizi kontrol edin.  

Karakterin pozisyonunu, ismini ve seviyesini gösterir..  

 

② Teke Tek Oyun 

AI karakterlerine göre tekli bir oyunu seçebilirsiniz.  Burada, bilgisayar modlarına karşı 

öğretme, görevi tanımlama, dövüş modları ve etaplı mevcuttur.  

③ Ç oklu Oyun 

Ç oklu oyun Ligleri, büyük ölçüde, Acemi ve Uzman olarak Serbest Bölge  yapılarını içe

rir. (Rookie ve Major)  Serbest Bölge Liginde, bütün FreeStyle kullanıcıları karakter sev

iyesi fark etmeksizin beraber oynayabilir.  Acemi Liginde, 1’den 15 seviye arasındaki bü

tün oyuncular arasında oynayabilir. Uzman Ligi 16 ve daha üst seviyedeki seviye oyunc

ular içindir.   Her lig için farklı kanallar mevcuttur ve eğer ülke ve yerleşim yerinize

 göre kanal girerseniz, oyundan daha iyi keyif alabilirsiniz.  Girmek istediğiniz kana

la çift tıklayınız.  

 

 

④ Karakter Oluşturulması 

Yeni bir karakter oluşturabilirsiniz.  

 

⑤ Bir Karakter Ekleme/Satın Alma  

Bir karakter slotu ekleyebilirsiniz veya özel bir karakter satın alabilirsiniz.  

 

⑥ Delete a Character 

Bir karakteri silebilirsiniz.  

 

4) Oyun Opsiyonlarının Ayarlanması  

Müzik sesi, arka plan gibi ayar opsiyonları ile oyun şartlarını değiştirebilirsiniz.  
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① Temel Opsiyon 

Karakter isimlerini görüntüleyerek izleyicileri gösterebilir ve kamera ayarları ile müzik 

sesini ayarlayabilirsiniz.  

 

② Tuş Konfigürasyonu 

Kontrol tuşlarını seçebilir ve ayarlayabilirsiniz.  

 

③ Makro ile sohbet 

Makro çevre şartlarını, farklı ses kayıtlarında sohbet için ayarlayabilirsiniz.  

 

III. Tuş Konfigürasyonu 
 

1. Temel Kontrol  

 

 
1) Kürsor Tuşu 

Karakter yönünün değiştirilmesi  
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2) Yetenek Tuşları  

Hücum 

A: İlerleme-Atak S: Geçme, D: Şut, W: Perdeleme 

Defans 

A: Blok, S: Top çalma, D: Blok Şutu / Ribond , W:  Oyuncunun poziyonuna bağlı olarak Yüz

ünü Dönme / Arkaya Dönme ve Pozisyon Almak  

 

3) Kameranın Açısı  

V:  Kamera Bakış Açısının Değiştirilmesi  

 
 

4) Hızlı Sohbet Tuşu 

1: İyi iş, İyi Hareket, Güzel oyun 

2: Güzel pas, İyi asist, Güzel Asist, İyi pas 

3. Ü zgünüm, Bu benim hatam 

4. Perdele !  

5: Pozisyon Al 

6: Savunma Sahası  

S; Pas ver, pas ver! 

Shift+ Enter: Genel Sohbeti 

// Karakter adı: Bu karakter ile fısıldaşmak 

 

Tab: Oyun boyunca, Pozisyon Açık/Kapalı durumunun ve ID'nin görüntülenmesi  

Sadece oyun boyunca pozisyonu görüntüleme 

Hem ID’nin hem de pozisyon durumunun gösteriminin kapatılması  

 

2. Temel Hücum Hareketleri 

 

  
Hareket: Pas Talebi! 

Kontrol Tuşu: S 

Tanımlama: Takım arkadaşını pas vermesi için elini sallayarak çağırma hareketi. Bu opsiyonu açık

 bir şansınız oldığunda kullanın.   

 

  
Hareket: Pas 

Kontrol Tuşu: S 
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Tanımlama: Bu, Karşı tarafın savunmasının yarılmasından daha hızlı sürede bir gol skoru elde etm

ek için topu takım arkadaşına paslamak amacı ile kullanılan temel bir basketbol hareketidir.  

 

   
Hareket: Savunmayı aşma noktası  

Kontrol Tuşu: Doğal Kursör Tuşu + A 

Tanımlama: Bu özellik, karşı savunma oyuncusunu, çapraz hareket ile tuzağa düşürerek aldatmak i

çin ve savunmayı yararak top sürmek için kullanılır.  

 

  
Hareket: Smaç/Turnike 

Kontrol Tuşu: Baskete çıkmak için Boşluk tuşu+D tuşları.  

Tanımlama: Smaça veya turnikeye çıktığınızda, gol skoru elde etmek için daha yüksek şansınız va

rdır.  

Karakter belirli bir boyda olmalı ve yeterli atlama kapasitesinde olmalıdır.  

 

  
Hareket: Şut 

Kontrol Tuşu: D tuşuna basılı tutun. 

Tanımlama: Topu potanın içine yerleştirmek ve gol skoru ede etmek için kullanılan temel basketbol

 yeteneğidir.  

 

  
Hareket: Sahte Şut 

Kontrol Tuşu: Çabuk bir şekilde D tuşuna basın.  

Tanımlama: Karşı tarafın savunma oyuncusunu şuta çıkıyor gibi kandırmaktır.  Savunma oyuncusu 

aldanır ve bloklamak için zıplar. Ve bir an için şut yapabilmek amacı ile hücum oyuncusuna “marka

j yapma” şansı verilir.  

3. Temel Savunma Hareketleri  
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Hareket: Ribond 

Kontrol Tuşu: D 

Tanımlama: Bu özellik, çembere veya potaya atlandıktan sonra topu yakalamak için kullanılır. 

 

  
Hareket: Öne doğru (Face up) 

Kontrol Tuşu: Sol/sağ Cursör Tuşu + W 

Tanımlama: Bu, gövdenizi alçaltarak ve kollarınızı açarak hücum oyuncusunu durdurmak

 için gerekli olan bir savunma özelliğidir.  Face Up (Gögüsleme) özelliği ile hareket etme

ye devam edebilirsiniz.  

 

  
Hareket: Top çalma 

Kontrol Tuşu: S 

Tanımlama: Karşı tarafın topunu çalmaktır.  Bunu başardığınızda, karşı tarafın topu düşürmesini sağlaya

bilir ve topu karşı oyuncudan çalabilirsiniz.  

 

 
Hareket: Blok 

Kontrol Tuşu: D 

Tanımlama: Bu özellik karşı tarafın topunu ellerinizle engellemek için kullanılır.  

 

4. Temel Ö zellikler 

  
Özellik Adı: Aradan Geçirme Pas 
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Kontrol Tuşu: S 

Tanımlama: Bu özellik, takım arkadaşınızın koşarken topu yakalayabilmesi için pas vermenize im

kan tanır.  (Bu özelliği kullanmak için Aradan Geçirme Pasına ihtiyacınız yoktur.) 

 

  
Özellik Adı: Engelleme  

Kontrol Tuşu: Doğal Kursör Tuşu + A 

Tanımlama: Karşı tarafı topu şuta göndermekten alıkoymak için iki kolunuzu da yukarı kaldırın. Blokla

ma özelliğini kullanırken topu bloklayamazsınız. Fakat, karşı tarafın topu şuta gönderme şansını kesin ol

arak azaltabilirsiniz. Bu özelliğinin kullanılmasının diğer bir avantajı ise, Bloklamadan farklı olarak, bu 

özelliğin kullanılırken bir gecikme oluşmaz.  

 

  
Özellik Adı: Perdeleme 

Kontrol Tuşu: W tuşuna basılı tutmak 

Tanımlama: Bu özellik karşı takımın savunma oyuncusunu, hareketsiz durarak durdurmak için kul

lanılır.  Bu özellik genelde, karşı takımın savunma oyuncusundan topu kaçırmakta olan takım arka

daşınızı korumak için kullanılır. Bu özelliği kullanmak için öncelikli olarak savunma oyuncusunu

n hareketini öngörmelisiniz. Çünkü özellik başlatılmadan önce bu biraz zaman alabilir.  

IV. Ç oklu Oyun 

 
1. Takım oyunu modu 

Bir karakteri oluşturduktan sonra, bir takım içinde iki ya da üç kişi olacak şekilde takım oyunu oy

nayabilirsiniz.  

 

1) Takım Seçme. 
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① Oyun Seçimi. 

3 takım oyununda 3 çeşitten birini seçebilirsiniz. 1:1 veya 2:2 normal oyun veya pratik o

yunlar . 

② Bir Takıma Katılma 

Takıma Katılma (Join) sekmesinden oda numarasını girin ve arsından odadan hareket et

mek için Join (Katıl) butonuna basın. Bu opsiyon, oda numarasını bildiğiniz takdirde, siz

e odayı daha kolay bulma ve odaya katılma imkanı verir.  

③ Sub Menu (Alt Menü) 

My Info, ayar opsiyonları ve oyunun bitişi, mesajlar/hediyeler özelliklerini kontrol etme

k, önceki sayfaya dönmek için bu menüyü kullanabilirsiniz.  

④ Çabuk Başlatma 

Bir takım seçme prosesini atlayabilir veya katılmak için boş bir alana hareket edebilirsin

iz veya kendiniz bir takım oluşturabilirsiniz.  

⑤ Bir Takım oluşturma 

Yeni bir takım oluşturabilirsiniz.  

⑥ Öğe Mağazası  

Öğe mağazasına (Item Shop), öğe satın almak için hareket edin.  

⑦ Özellik Mağazası 

Özellik mağazasına (Skill Shop), öğe satın almak için hareket edin.  

⑧ Derecelendirme 

Derecenizi veya diğer kullanıcıların derecelerini görebilirsiniz.  

⑨ Kullanıcı Listesi 

İlgili kanaldaki kullanıcıların, arkadaşların veya kulübünüzdeki kullanıcıların listelerini 

görebilirsiniz. 

⑩ Bilgilerim (My Info) 

Karakterinizin ve özelliklerinizin bilgilerini görebilirsiniz.  

⑪ Bir Mesaj/Hediye göndermek 

Diğer bir kullanıcıya mesaj veya özellikler gönderebilirsiniz.  

11 
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2) Bir Takım oluşturma 

 
 

① Takımın Adı  

Bir takımı oluştururken takımınıza isim verebilirsiniz.  

② Oyuncuların Sayısının Ayarlanması  

Bir takım oyununda takımınızda oynayacak oyuncuların sayısını ayarlayabilirsiniz.  

③ Pozisyonun Ayarlanması  

Eğer “All” (hepsi) seçeneğini seçerseniz her hangi bir pozisyonda oynayabilirsiniz. Pozi

syonunuzu ayarlarken takım içinde kesin olarak bir pozisyonda oynayabilirsiniz.  

④ Şifrenin Seçilmesi 

Takımınızı oluştururken bir şifre seçebilirsiniz. Bu aşamadan sonra, eğer şifreyi bilmiyo

rsanız bir takıma katılamazsınız.  
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① Takımın Adı  

Bir takım oluşturduğunuzda girdiğiniz takım adını görebilirsiniz.  

 

② Şifrenin Seçilmesi 

Şifreyi değiştirebilir ya da silebilirsiniz.  

 

③ Kullanıcı Bilgilerinin Görülmesi  

Kullanıcının genel bilgilerini görebilir ve arkadaş listenize kullanıcı ekleyebilirsiniz.  Bi

r takı oluşturmak için hakkınızı sunucu olarak kullanabilir ve haklarınızı diğer bir takım 

arkadaşınıza devredebilirsiniz. Sunucu olarak haklarınızı 3:3 oyunda ya da diğer normal 

oyun modlarında diğer bir oyuncuya devredebilirsininiz.  

 

④ Pozisyonun Ayarlanması  

Takım arkadaşlarınızın pozisyonunu ayarlayabilirsiniz.  

 

⑤ Sohbet Ayarı 

Bekleme odasında, kulüpte ya da takımda sohbet edebilirsiniz.  

 

⑥ Bir Takım Arkadaşı Davet Etmek 

İlgili kanaldaki bir diğer kullanıcıya, arkadaşınıza veya kulüp üyesine, eğer onların siste

mde olduklarını gördüyseniz, bir davet mesajı gönderebilirsiniz.  

   
3) Oyun Talebi 
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① Takım Listesi / Oyun Talebi  

Bu sayfa karşı takımların listesini gösterir. Listedeki bir takımı tıklayarak oynayacağınız 

takımı seçebilirsiniz.  (Eğer takım oyun için hazırlanıyor veya oyun içinde ise o takım ile

 oyun talep edemezsiniz. ) 

② Hazırlanan Takımların Listesinin Görülmesi (See the List of Prepared Teams) 

Bu butona basın. Hazırlanan Takımlar görüntülenecektir.  

 

③ Otomatik Takım Seçimi 

Bu, size hazır bir takıma otomatik olarak oyun talebi yapmanıza imkan tanır.  

 

④ Takım Kaydının İptal Edilmesi  

Oluşturduğunuz takımının kaydının iptal edilmesi. 

Takım Kaydı İptal (Cancel Team Registration) seçeneğine tıklayın. Bu aşamadan sonra 

diğer takımlar izinle oyun talebinde bulunmazlar.  

 

2. Oyun Sırasında 

 



 FreeStyle GSP Başlangıç Seviyesi Kılavuzu (http://www.gamekis

s.com) 

  

 
 

① Takımların Görüntülenmesi  

Bu, Ev Sahibi Takım (Home Team) ve Misafir Takım (Away Team) olarak görüntülenir. 

 Sizin takımınız sarı kutu içersinde görüntülenir.  

 

② Skor 

Soldaki kutu, Ev Sahibi Takımın puanını, sağdaki kutu ise, Misafir Takımın puanını göst

erir.  

 

③ Süre 

Bu kısım, kalan oyun zamanını gösterir.  

 

④ Takım Sohbeti 

Karşı takım sizin takımınızın sohbet mesajlarını göremez. 

 

 

V.  Teke Tek Oyuna Başlangıç  
 

1. Eğitici Oyun  

 

1) Giriş 
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Teke Tek Oyunda, Eğitici Oyun’a (Tutorial) çift tıkladığınızda, eğitici oyun sayfası açılır.  

 

2) Tam Eğitici Oyun Oynamak 

Eğitici Oyun, toplamda 10 özelliği pratik yapmanız için size yardımcı olur.   

Eğitici Oyun, aşağıdaki sıra ile ilerler: 

 
Bakış Açıcısını Değiştir -> Pas -> Şut -> Top Sürmek -> Perdelemek -> Top Ç almak -> Ribond -> Blok -> Durdurma Şutu 

-> Göğüslemek 
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① NPC 

Bu NPC, top paslamalarda veya şut ataklarında topu kullanma eğitimi tamamlatır.  

 

② NPC's Yardım Mesajı 

Pratiğini yaptığınız özelliğin tanımı ve nasıl uygulanması gerektiğine dair ipuçları göster

ilir.  

 

3) Eğitici Oyunda Pratik Özelliğinin Tanımı 

 

① Bakış Açısının Değiştirilmesi  

Oyuncunun faaliyet halinde iken, yeni bir baskısında, yandan ve arkadan görüntülenmes

ini değiştirebilirisiniz.  

 

② Kürsor Tuşları & Pas 

Temel hareket kontrolü ve pas atma özelliği. Oyun oynarken pas atma özelliğini nasıl ku

llanacağını öğrenin.   

 

③ Şut 

Temel Şut Atma özelliklerini çalışabilir ve şutu doğru zamanda nasıl atacağınızı öğreneb

ilirsiniz.  

 

④ Top Sürme 

Savunma oyuncusunu geçmek için top sürmeyi deneyebilirsiniz.  

 

 

⑤ Perdeleme 

Karşı takımın savunma oyuncusunu, takım arkadaşınızın topu güvenle şuta çıkarmasını 

sağlayabilirsiniz.  
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⑥ Top çalma 

Karşı tarafın oyuncusundan top çalma pratiği için bu özellik kullanılmaktadır.   

 

⑦ Ribond 

Diğer oyuncular kadar Merkez için de en önemli temel özelliklerden biridir. 

  

⑧ Blok 

Karşı takım topu şuta çıkardığında, bloklamanın doğru zamanını ve topun nasıl bloklana

cağını öğretir.  

 

⑨ Engelleme 

Bu özelliğin pratik edilmesi, karşı tarafın şutunu durdurmayı ve bloklama için uygun za

man değil ise, bu özelliğin kullanılmasını gösterir.   

 

⑩ Göğüsleme (Face up) 

Bu, karşı takımın oyuncusunu takip ettiğiniz sırada en kullanışlı bir savunma özelliğidir.

  Karşı takımın yoluna girmek için ve karşı tarafın sizin savunmanızı yarmasını önlemek

 için kullanılır.  

 

 

Eğitici oyun, yukarıdaki bütün özelliklerin çalışmasını bitirdiğinizde tamamlanacaktır.  

Şimdi öğrendiğiniz bu özellikleri arkadaşlarınızın önünde göstermek için Acemi veya Başlangıç S

eviyesi Kanalına gidin.  

 

2. Misyon Modu 

Misyon Modu, bütün FreeStyle hareketlerini ve Şuttan Bloklamaya ve Ribonda kadar geniş bir öz

ellik aralığını deneyebileceğiniz oyun modlarından biridir.  

 

3. Dizi Modu  
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Dizi Modu, karakterinizi ve misyonları tamamlayabileceğiniz oyun modlarından biridir.  Her dört 

karakter için bir senaryo vardır ve Dizi Modundan herhangi bir deneyim ya da nokta kazanamazsı

nız.  

 

4. Player Vs Bilgisayar Modu 

AI karakterlerine karşı 3:3 oyunu oynayabileceğini gösterir.  

 

 

VI.        Öğe/Özellik 

 

 
1. Öğe & Özellik Tanımı 

 

1) Öğe Nedir? 

Öğeler, şapka, şort, pantolon, ayakkabı, dövme gibi karakterlerinizin oyun içersinde kullanaca

ğını aksesuarları temsil eder.  Temel giysi öğelerini ve maddeleri, durumunuz “+(plus)” seviy
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esine gelince seçebilirsiniz.  

Bu öğeleri oyun nakti (SP) ile veya, oyunlardan kazandığınız puanlar ile satın alabilirsiniz.  

 
 Ressel Nedir? 

Bu özellik, FreeStyle öğelerinizi mağazaya geri getirip satmanız için kullanılmaktadır.  Tekrar satılamayacak öğeler de bul

unaktadır. Ve bütün yeniden satılabilen öğeler için sadece puan ödemesi yapılır.  
 

2) Ö zellik 

Özellik karakterlere belirli bazı hareketleri yapmaya izin verir.  Ö zellikler, Smaç Ö zellikleri ( 

İki Elle Smaç ve Hızlı Kandırma), Top Sürme Özellikleri ( Arkaya Doğru-Devinimli-Dönerek

 Top Sürme ve Geri Top Sürme), ve Rüya Tuzağı gibi diğer hücum özellikleri  Her özellik sad

ece belirli pozisyonlarda kullanılabilir.  Ö zellikler puanla ya da oyun nakti (SP) ile satın alına

bilir.  

 

3) Eğitim Pratiği 

Eğitim pratikleriyle durumunuzun derecesini artırabilirsiniz.  Her durum kategorisi için dört k

ere eğitim pratiği yapabilirsiniz ve her eğitim etabı için belirli bir seviyede olmanız gerekmek

tedir.  

 

2. Özelliklerin ve Öğelerin Satın Alınması  

 

1) Öğe 

 
 

① Öğe Tipi 

Öğe tipi sekmelerine, aynı kategorideki öğeleri görmek için tıklayın.  

 

② Öğe Bilgileri 

Bir Öğeyi, onu satın almadan giymek için tıklayın, satın alın veya diğer oyunculara hedi

ye olarak gönderin.  Aynı zamanda, öğenin renklerini değiştirmek için de tıklayabilirsini

z.  

 

③ Nakit ve Puan Bilgilerim 

Bu, nakitle ve oyunlar ile sahip olduğunuz puanlarla satın aldığınız noktaları görüntüler. 

  Karakterlerinizin hepsi sahip olduğunuz nakdi ve puanları paylaşabilir ve kullanabilir.  
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④ Cinsiyete göre Öğeler 

Cinsiyete göre değişsen öğeleri görebilirsiniz.  

 

⑤ İptal 

Öğe Mağazasına girmeden önce giymekte olduğunuz giysilerinize geri dönersiniz.  

 

⑥ Karakter Bilgilerim 

Karakterinizin temel bilgilerini, öğe bilgilerini ve durum bilgilerini görebilirsiniz.  

 

2) Freestyle Özelliği 

 

 
 

① Ö zellik Tipi 

Sekmelerden birine tıklayarak kategori bazında özellikleri görebilirsiniz.  

 

② Özellik Tanımı 

Bu, satın almak istediğiniz özelliklerin ve bu özelliklerin sunduğu hareketlerin tanımını 

gösterir.  

 

③ Ö zellik Listesi 

Öğrendiğiniz ve “Training Complete (Eğitimin Tamamlanması)" ile görüntülenir ve öğre

nmediğiniz özelliklerin üzerinde "Buy (Satın Al)" butonları bulunmaktadır.  

 

④ Nakit / Puan  

Burada, satın aldığınız oyun nakti (SP)  miktarı ve oyunlardan kazandığınız puanlar göst

erilmektedir.    Her hesaptaki oyun nakti (SP) ve puanlar çoklu karakterler ile paylaşılabi

lir.  
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⑤ Karakter Bilgilerim 

Karakterinizin temel bilgilerini, öğe bilgilerini ve durum bilgilerini buradan kontrol ede

bilirsiniz.   

 


