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Slither.io mods 3.3

Slither.io é um jogo online gratuito para Android, iOS e PC que mistura elementos de Agar.io com o clássico jogo de cobrinha, que tem sido um sucesso nos antigos celulares Nokia. Além das características que o jogo já oferece, é possível instalar mods para mudar as peles do aible, abrir o mapa, facilitar controles e reduzir lags e acidentes durante partidas online. Confira este
tutorial de como baixar e instalar o mod pack para PC. Como jogar Slither.io, um jogo online que mistura Agar.io e obrinha Como baixar as melhores Slither.io mod Slither.io s Para baixar os melhores mods Slither.io, acesse a página de extensão Slither.io Mods no Google Chrome e clique em Use in Chrome para baixar. Depois disso, basta começar o jogo e haverá um novo
menu na tela inicial com todos os mods. Veja como baixar os melhores mods Slither.io (Foto: Reprodução/ Tais Carvalho) Confira abaixo a lista com os melhores mods para o jogo: Zoom extra O zoom mod pode expandir o mapa para que o usuário ganhe vantagem no jogo. Ele permite que você amplie ou saia da câmera do personagem para encontrar e desviar mais facilmente.
Para evitar ser pego de surpresa e perder, role a roda do mouse e veja a localização de cobras maiores ou áreas com muitos jogadores. Use o mod de zoom extra em Slither.io para escapar de outros jogadores (Foto: Reprodução/Tel Oak)Temas personalizados É possível alterar a aparência do Slither.io e colocar os fundos de tela personalizados para suas partidas com o mod
temático. Você pode escolher entre os temas disponíveis no menu n background ou colocar o seu. Basta adicionar o arquivo de imagem ao SET BG ou copiar e colar o link de fundo desejado na opção URL personalizada. Slither Mods permite colocar fundos personalizados no jogo (Foto: Reprodução / Tel Oak)Download gratuito do aplicativo Techall: obtenha dicas e novas
técnicas no Android ou iPhone Como jogar Slither.io com amigos A extensão Slither.io Mods também traz várias opções para jogar com amigos ou evitar partidas pesadas. Ele permite que você escolha qual servidor iniciar uma correspondência ou selecionar o endereço IP dos amigos. Basta começar uma nova partida, copiar o link que aparece no canto direito da tela e
compartilhá-lo com outros online. Escolha um servidor mais vazio ou compartilhe seu endereço IP para jogar Slither.io com seus amigos (Foto: Reprodução/Such Oak)Gráficos e opções O mod pack também abre novos comandos para mudar a pele durante o jogo (W), redefinir a posição da cobra (ESC) ou deixar o jogo (Q). Há também uma opção para configurar (baixo, normal
e otimizado) para evitar atrasos e avarias. Qual é o seu jogo online favorito? Comente no Fórum Do TechTudo. O melhor Mod e extensão para Slither.io! Zoom Mod, Play with friends, skins, skins personalizadas, BotsSlither.io é um famoso jogo de cobras multiplayer online que pode mantê-lo viciado e ocupado por horas! Versão 2.2.4 Atualização: Novo painel publicado lançado
Atualizado 14 novas :) skins Versão atualizada 2.2.2: - Excluir a caixa de bate-papo :( Características do jogo: Zoom in and out - Create/Join Party (jogar com amigos) - Pressione B para abrir o menu de ajuda. Faça suas próprias skins - Personalize suas skins - Bots - Reprodução automática - Mostre sua localização atual - Acompanhe o FPS com o contador FPS - Siga o IP do
servidor do seu amigo com o servidor atual - Junte-se ao ip do seu amigo Selecione o plano de fundo normal para corrigir o sistema low-end - Reduza o fluxo para ajudar sistemas baixos - Modo gráfico para sua seleção - Jogue o jogo com seus amigos (conecte-se diretamente aos servidores) - Todos os ent Os parâmetros são registrados - Snakeskin Selection - Snakeskin
Rotator para desligar/ligar/ligar/ligar o rotador - Trocador de fundo - Respawn - Retornar ao menu principal em caso de morte - Option Mod - Set Live day - Ativar/desligar HUD - Reset zoom - Aceleração de velocidade com mudança de tecla - Nova interface do usuário - Pressione [P] para repage (substituir [ESC]) - Adicionar uma chave quente : [S] para mostrar/esconder menu
shortcode Agora você pode encontrar um Slither.io mods maravilhoso para experimentar características mais incríveis! Como sabemos, Slither.io é um jogo focado em sua sobrevivência e se desenvolveu movendo a cobra ao redor da arena do jogo para engolir as pelotas brilhantes. Quanto mais você come, mais tempo você está. O jogo é muito interessante onde você tem que
crescer para sua sobrevivência e cair em outras cobras oponentes não é permitido aqui. Esta é a regra geral que você precisa saber quando você joga o jogo, caso contrário o seu jogo vai chegar a um fracasso. Vocês vão competir uns com os outros pelo mais alto ranking na tabela de classificação! Sobre Slither.io Mods, este pode ser considerado um excelente aplicativo para
os jogadores experimentarem muitas características maravilhosas que o jogo original não oferece. Uma vez que os mods Slither.io, os jogadores podem explorar mais dicas e truques, desbloquear novas skins, ampliar ou na tela para uma melhor visão ao controlar suas cobras, salvar seus apelidos, escolher um servidor e muito mais. Conduza seu worm para um jogo online
massivamente multiplayer! Coma doces, rosquinhas e bolos para crescer mais rápido. Corte os outros jogadores deixando-os bater cabeças no corpo do seu verme. Brincando com outros em todo o mundo.- NOVAS skins de Halloween- Novos olhos halloweens, copos, chapéus e boca!- Ativos melhorados carregam tempo Fuja da policia em skate em alta velocidade Divirta-se
com os jogos do Gamecube e Wii no seu Android Jogue pedras com o mundo inteiro Vàrios joguinhos on-line com visual voxel Jogue vàrios minigames online Lidere uma onda impar-vel zumbis Acabe com porcos malvados usando pàssaros zangados. Slither.io Mods v3 Grande Atualização Lançada! Oi de novo! Hoje anuncio com orgulho a nova grande atualização, V3.0! Como
você já deve saber do artigo anterior que está por vir ( , muitos recursos novos foram adicionados, e nós realmente ouvimos suas sugestões. Slither.io Mods UserScript v3 Os novos recursos são: Veja os membros do seu partido apontam para o mapa Veja o ponto de seus amigos no mapa Toda a nova interface de usuário, algumas melhorias Interface de usuário personalizável
na extensão de próxima geração do jogo. Adicionado tags populares [Hero] [SR] [Schnitzel] [Gorgrond] [pewdiepie] [skYd] [mlG] [Aguar.io] [OpKa] [xTRA] [SFM] [EPIC] [MG] A Bot (BETA) Isso ia ser adicionado, mas é muito instável. Por enquanto, temos o modo AFK / pause [chave F] Multi idioma (alemão, turco, inglês, espanhol, holandês, francês, polonês, russo, português
brasileiro, finlandês, hebraico e tcheco por enquanto, se você quiser mais adicionado, sinta-se livre para contribuir e vamos adicionar seu nome à lista de créditos!) Acesso mais fácil ao suporte e contato Como solicitado, o zoom reset agora também funciona com Period (.) para teclados sem uma tecla Tilde Change Logs: - Use o mouse/teclado para ampliar e ampliar (Zoom
In/Out - Mouse Wheel Scroll) para teclas i/o Siga seu FPS com o contador FPS - Rastreie o endereço IP do servidor de seus amigos com o endereço IP do servidor atual. Conecte-se aos endereços IP de seus amigos e jogue juntos. Tem um sistema low-end? Não se preocupe. O plano de fundo o torna compatível com qualquer sistema. O brilho também diminuiu para suportar
sistemas low-end. Escolha seu próprio modo gráfico compatível com o seu sistema. Reprodução com seus amigos (conecte-se diretamente aos servidores) - Gravando o entalhe e as configurações. Selecionando um servidor. Divisor de fundos (Baixe um plano de fundo e clique em Definir BG para configurá-lo.) - Toogle Snake Skin Rotator [Start or Stop -W] New! Respawn
[ESC] - DIE De volta ao menu principal [Q] - OPÇÃO ATIVAR e DESATIVAR MOD - Alternar HUD - [TAB] - Reset Zoom - [Tilde] - Nova interface de usuário - Todas as permissões, bugs e problemas corrigidos! Rastreando e gravando a nova pontuação! (v2.1.0) - Unlocked Skins News! (Você não precisa compartilhar mídias sociais) (v2.1.0) - New Skins (Slither.io Skins Mod)
(v2.1.0) - Black Snake Skins New! (v2.1.0) - New White Snake Skins! (v2.1.0) - Texto de assistência no jogo para Zoom Mod e Speed (v2.1.0) - Fixed Keep Zoom Hack (v2.1.0) - Configurações de fundo de salvamento fixo (v2.1.0) - Mudança de texto em Op 10 Hero (v2.1.0) - Comprimento e área de classificação alteradas (v2.1.0) - Correção Nova pele (v2.1.0) - Comprimento e
área de classificação alteradas (v2.1.0) - Correção Nova pele Slither.io (<2> <9> Skins Mod) (v2.1.1) - Zoom forward/exit é mais rápido agora (v2.1.2) - Fixo e Fixo removido auto open slither.io (2.1.3) - Adicionar opção de zoom às teclas i/o (i para Zoom antes / o para Zoom back) Isso permite uma cooperação incrível, pois você pode se juntar a amigos e encontrá-los no servidor
porque você pode facilmente vê-los no mapa. Características como sempre, você pode contribuir e solicitar novos recursos nos enviando uma mensagem. Você pode facilmente entrar em contato conosco usando a guia Contato no jogo, também! A propósito, antes de fazer perguntas, veja a aba ajuda no jogo e assista ao incrível guia de vídeo. Isso resolverá a maioria, se não
todas, de suas perguntas. Como instalar scripts de usuário? Como instalo Slither.io Mods? TUTORIAL Não é o MOD que você usa um antigo? MoDs antigos podem tornar a jogabilidade menos confortável, como trollar jogos ou causar bugs. Se você apresentar este MOD, você pode resolver estes e jogar slither.io mais divertido! Além disso, ele tem um recurso para continuar a
diversão adicionando um elemento incomum ao jogo. Vamos aproveitar as características de slither.io!----------------------------------------------------------Main: Respawn-Quit Zoom - Reset tamanho de zoom no valor inicial - Zoom return - Retorno zoom - Retorno do tamanho da cobra ao longo do comprimento da cobra - Mude a pele - Mude a pele rapidamente (mesmo jogando o jogo
afeta afeta não o jogo não afeta outros jogadores) - Zoom snapping - Aumentar o intervalo de zoom - Zoom suavizar - Zoom suave - Girar o rolo automático - Desligue o mouse e continue a rolar - Bot- Switch modo render - Gráficos podem ser alternados entre Baixo e Normal, mesmo durante a jogabilidadeMain Tab: Selecione o servidor, gráficos, contexto - Qualquer servidor
especificado - Salve o apelido e o servidorIP - Funções de tecladoSA guia: Alterações como MAP e tamanho de classificação - Capacidade de exibir as coordenadas mortas mais recentes no mapExtra Tab Adicione elementos ao jogo- Adicione recursos úteisClock Tab: - Configuração do Relógio TabAble: Mostre o status do jogo - Hud Right Time Function: ' Kill Counter'
LPS/MAXLPS - Game Time - FPS - IP Server - Location - PositionDéveled description: Dead coordinatesFatures para gravar as coordenadas do momento em que você morreu e exibir um marcador no mapa para a próxima jogabilidade. As coordenadas não mudam mesmo se você voltar a entrar ou sair, mas elas desaparecerão se você mudar o servidor. Além disso, ele
desaparece automaticamente após um minuto. O valor do MAX mostra o valor máximo de LPS em uma única leitura. Este recurso é simples. Use Slitherio Score Recording de outro autor para obter uma medição em larga escala. Este é um recurso útil se você for a um servidor em todo o mundo. Você pode ver o quão rápido você pode cultivar cobras. Sobre este Bot: Key 1 -
HuntQuando ativado, Bot accel e caça uma isca em movimento chamada Presa. - Chave 2 - Para CirclingQuando ativado, você será capaz de desenhar círculos. Ao contrário do CircleBot tradicional, este Bot reconhece a parede externa do mapa. Torna-se modo Circles com mais de 10.000 comprimentos. Limite de um único círculoBot: Adicione um recurso para parar a cobra ao
usar circleBot por um longo tempo, a fim de mitigar a estagnação do servidor devido ao uso intensivo de Quando o valor do Bot CircleCount exibido no menu bot esquerdo é de 1000 ou mais, a cobra fica inutilizável e segue em linha reta. Além disso, a cobra inoperável é liberada. Embora haja um fenômeno semelhante nas especificações oficiais, não há relação direta direta este
recurso.----------------------------------------------------------v1.5- Seu nome é exibido no canto inferior esquerdo. (Palavras ruins que são filtradas como sem nome são exibidas em vermelho)- A pele FGTeeV que só pode ser selecionada na versão do aplicativo agora é exibida na versão do navegador. (Se oficialmente apoiado no futuro, esse recurso será removido)- Otimização geral do
processamentov1.4- Detalhes aprimorados do Bot-Fixed de um bug ao enrolar- Reduzir ligeiramente o processamento de cargav1.3.3- Resposta melhorada do mouse no centro do screenv1.3.2 - Especificação melhorada de MAPs- Capaz de escolher uma nova skin (É possível escolher uma nova versão de pele, mas não pode escolher na versão do navegador ...) v1.3.1-
Pequena correção de bugv1.3- MOD ON / OFF switching é possível a partir de o ícone pop-up- Otimização do processamento de quadros- contador FPS por novo método de medição- Correção de bug (Corrija um bug que o número de mortes do display HUD anterior não é d inicialização no início do jogo)v1.2- Alteração de especificação (limite no circleBot)- Mudança de
especificação (CircleBot cancela o círculo quando a cabeça está muito longe do círculo)- Alteração de especificação (alterar a operação ao circular) - Correção de erro de digitaçãov1.1.2- Correção de bug menorv1.1.1- Fixação de métodos indefinidos no navegador mais antigov1.1- Circle Bot está disponível- Adicionada função quietBot- Adicionada função BotAccel por chave de
espaço - Especificação de reconhecimento de bot de parede melhorada- Interface de usuário melhorada- Edição HUD para colocar a cada quadro- Solicite EscárnioAnimationFramev1.0.2- Correção de bug (Corrija um bug em CSS)v1.0.1- Bug Fix (Movimento bizarro do BOT) bizarro) bizarro) bizarro) bizarro)
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