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APKCombo เผดเคาชันที่ 1.35 · 1.35 · GAME PLUS 26 ม.ค. 2562 (2 ปกอน) ระเบิดลูกโปงดวยปนเลเซอรระเบิดลูกโปงดวยปนเลเซอร ลูกโปงจะมีคะแนนต◌ํากวาเมื่อเวลาผานไป ลูกโปงสีดําสามารถทําคะแนนไดเมื่อพวกเขากระพริบตาเทาน้ัน! มีตัวควบคุมPaperStick.netฟรี *ในการเรียกใชเกมน้ีคุณตองมีไจโรสโคปบน
สมารทโฟนของคุณ *นโยบายความเปนสวนตัว : PaperStick.netดู!!!! للم تاثيدحتلا  نلم  ملم  ليلل  امم : ةلئسألا  مرم  يرايي : ييمم  يايليلملا  يمم  يييمل  ليمحت !!!!! لبق  مكحت  ةدحو  كيدل  نأ  نم  دكأت   v2, رييم نلم  اييببام  : @Southpac_co مارربم اام  نلم  مب : ىذتحي   VR بلليلا مم  يللمم  للملا  مم   VR يالم لم  مامابم  لايلا  يياملل  مم 
اي يلا  يلا  يالاياريللم  يلل  ييمم  يم  يمم  لييممم  .ينورتكلإلا  ءاضفلا  يف  دوجوم  ةيناسنإلا  امدنع  لبقتسملا  يف  ةبعللا  نييعت  متي  .ةبعللا  هذهل  قفاوتم  ريغ  بقارملا  ةظقي  نأ  ةظحالم  ىجري  .ايلييمملا  ييمملا ) رلا   ) ةظقيلا เวกเตอรบอท ةصق ةبعل  تاييملا -: .بيردتلا  ةثعب  اهعون +  نم  ةديرف  طئارخ  عم  تاثعبلا  لمشي 6  رادصإلا 1 

ةمدقتملااهكرحي . ไซเบอรพังก مكحت تاددو  مد  ثوتولب  ديعبلا  مظعم  ةئيبلاو - تاموسرلا  طمن  قالطا  رصانع  - Gamepad مكحت كالسألا 1999  ماظن  رارزأ   Homido لكشب ضرع  ةظقيلا  مالحأ  ليطعت   VR - Xiaomi Mi VR بعللا  - BOBOV - VR عبرم  - Zeiss دعاو دئاز  - ฟรีฟลาย VR- FIIT- Shinecon نم دكأت  . 1 ىوقملا : ررولا  بعللا  ةيفيك 
جاربأ هب : ىذتحي  قالطإ  . 2  ( مكحت ةددو  طبر  اهقافرإو  ةلصتم  مكحت  ةددو  كيدل  نأ   VR ليغشت ياييم  . 3  ( يبر م ايارمم (  مملمم  ييمم م  م م  . 2 مكحت ثوتولب  ءزج  ىلإ 3  جاتحت  فوس  كلذل  دمتعم  ريغ  مكحت  ةظقيلا  مالحأ  . 1 ةظقيلا : مالحأ  مكحت  زاهج  دادعإ  ةشاشلا  ىلع  رهظت  يتلا  تاداشرإلا  عبتا   3 مكحت ةددو  دادعإ  ىلع  رششنا  ييالا NFC و  ييم 
ماربم مب : ىذتحي  ماللمم  . 4  ( ةظقيلا الام  يلالم  ياي  يملا  ييااررررلا  ببل  مرم (  ةظقيلا  ماليي  يلا  يللا  رررلا  مالملم  ملم  رام  يمم  يبمب م  يايلا   VR امم م مماالا  نللم  رهظت  ييلا  يارللا  ببما  يمم م5 . مامم  مللم  رممما  لييممم !Enojy م   EMUD: Pylons VR APK بئاوشلا .ايريايللاا  يلا  ييممم  ياام 17-02-2018  ام  ييرم  يبابب  ييرااللل 

Get It On: PYLONS VR – เปนนักกีฬาคนแรกของ VR ที่มีประวัติศาสตรที่ไมเหมือนใครและซับซอนที่สรางขึน้บนเครื่องยนต FPS ของ Southpac ทําใหคุณไดรับความสะดวกสบายที่สุดใน VR คุณมีคอนโทรลเลอรบลูทูธหรือไม? ไปขางหนาและดาวนโหลด EMULSIFIED: ไพลอน! ดาวนโหลด มันรูสึกเหมือนฝนที่จะเลน...
ระบบตรวจสอบ: Android 7.0 Comfort Rating: ประเภทสีแดง: ระบบควบคุมนักกีฬา: ตําแหนงการเลนที่ดีที่สุดของ Gamepad: น่ังผูเลนหลายคน: ไมมีบทนํา: เลียนแบบ: Pylons VR เปนเกม VR ชุดแรกที่ออกแบบมาสําหรับอุปกรณมือถือ เกมน้ีตัง้อยูในอนาคตเมื่อมนุษยชาติมีอยูในไซเบอรสเปซ ในฐานะที่เปนนักปฏิบัติการคุณ
จะไดรับภารกิจในการจับภาพเสาสื่อสารในเมืองที่ถูกรบกวนโดยเวกเตอรบอท คําตัดสิน: ในขณะที่กราฟกตัวเองเปนพื้นฐานเกมน้ีมีการเลนเกมที่ยอดเยี่ยมมากมายเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากการคิดเกี่ยวกับพวกเขา ดวยการใชงานเต็มรูปแบบของตัวควบคุมบลูทูธขัน้พื้นฐาน, มันรูสึกเหมือนฝนที่จะเลนและ ไมใชสิ่งที่
ฉันพบวาสับสนเกินไปแมจนถึงจุดที่ฉันทํายุทธวิธีบางอยาง แนนอนวาศัตรูจะเหมือนกันเล็กนอย แตโลกของเกมน้ันใหญกวาที่คุณคิดและมีความเพลิดเพลินเล็กนอยที่จะเพียงแคสํารวจพวกเขาแทนที่จะตอสู ใชฉันตองการมันดีขึน้มาก แตมันรูสึกคอนขางดื่มด◌ําในชวงสองสามนาทีแรกและสําหรับเกมฟรีที่มากกวาที่ฉันขอ
คะแนนของเรา 7/10: ไมใชสิ่งที่ดีที่สุด แตรูสึกดีในการเลน เลน
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