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Encantamento carga rapida minecraft

Mesas encantadoras em Minecraft são itens com os quais você pode encantar armas, livros, armaduras e ferramentas, ou seja, atribuir efeitos especiais a esses itens. Para usar a mesa de charme você precisa gastar XP e azures lápis e os únicos itens que ainda não foram fascinados podem ser usados na mesa do charme. Para criar uma mesa
encantada é preciso 4 Obsidian, 2 Diamantes e 1 Livro. Se você tiver todos os itens, organize-os da seguinte forma para obter uma mesa: Obsidianas são obtidas tocando água na lava e só podem ser extraídas com uma picareta de diamante. Os diamantes só estão localizados bem abaixo da superfície e devem ser extraídos com um machado de seleção
de ferro ou melhor. Os livros são feitos de 3 folhas de papel e 1 pele. Como usar a Mesa de Encantamento Depois, criando uma mesa de charme, coloque-a no lugar certo, e ao redor ela insira 15 estantes, 1 quarteirão da mesa, como mostrado abaixo: Se preferir, você pode dobrar as prateleiras até que todas estejam a 1 quarteirão da mesa do charme.
Você não precisa seguir o modelo acima. Estantes aumentam o nível de encantamento disponível na mesa. Para criá-los, você precisa de 6 dicas (de qualquer tipo) e 3 livros e combiná-los assim: Em seguida, use a Tabela de Encantos apenas com o direito de clicar nele e, em seguida, inserir o item que você deseja encantar e uma quantidade variável de
lápis azul. Quando você fizer isso, três opções aleatórias de charme aparecerão, como na foto abaixo: Não há como escolher o encantamento que aparecerá. O máximo que você pode fazer é mudar este conjunto aleatório para um novo. Formas de fazer isso: alterar o tipo e o material de um item; Mudança no encantamento (se você alterar o número de
racks); elemento encantador (isso cria um novo grupo aleatório). Nenhuma outra ação mudará a lista de encantamentos disponíveis. Se a nova tabela for construída com as mesmas condições da primeira, o resultado será o mesmo. Um bom método para ter mais controle sobre os resultados é realizar encantamentos nos livros. Isso gera um livro
encantado, que protege o próprio charme e pode transmitir o efeito para outros objetos através de uma bigorna. Assim, uma boa maneira de girar um conjunto aleatório de encantamentos disponíveis é encantar o livro até que o efeito desejado apareça, e só então o charme de armas, armaduras, ferramentas, etc. Julgamento: Aumenta o dano dos mortos-
vivos. Alcance: Aumenta o alcance de um objeto encantado. Spikes: Reflete alguns dos danos causados ao atacante. Proximidade da água: aumenta a taxa de mineração subaquática. Passos de Gelo: Transforma a água diretamente sob o jogador em gelo. Emapalation: O caso é mais um mal para as criaturas oceânicas. Infinito: Flechas Sem Fim. Ruínas
do Artrópode: Aumenta o dano em todos Proteção contra explosão: menos dano e repulsa de explosões. Canalizando: Chamando relâmpago com um tridente. Maldição do link: O item não pode ser removido. A Maldição do Desaparecimento: Após a morte, o item encantado desaparece do inventário. Passos Profundos: Aumenta a velocidade na água.
Eficiência: aumenta a taxa de quebra do bloco. Peso pena: sofre menos danos por queda. Aspecto flamejante: Acenda o alvo. Proteção contra incêndio: tem menos dano ao fogo e reduz o poder de fogo. Setas iluminam o alvo. Fortuna: Aumenta as chances do bloco cair. Nojo: O objeto encantado causa mais repulsa. Queda: Aumenta o número de itens
que podem ser removidos. Lealdade: Trident retorna ao jogador. Sorte no mar: aumenta as chances de conseguir itens enquanto pesca. Isca: aumenta a frequência com que o peixe morde a isca. Patch: Restaura a durabilidade dos elementos. Alguns tiros: dispara 3 flechas em vez de 1. Perfuração: As flechas passam pela criatura e atingem aqueles
atrás. Proteção de conchas: requer menos danos causados por projéteis. Proteção: Leva menos dano de todas as fontes. Impacto: Flechas jogam inimigos de volta (igual a feitiços repulsivos). Carregamento rápido: Reduz o tempo necessário para reiniciar arcos. Respiração: aumenta o tempo de respiração debaixo d'água. Corrente: Ao lançar Trident, o
jogador segue a trajetória. Edging: Aumenta o dano de um objeto. Toque macio: Faz com que blocos minerados joguem os outros igualmente. Mais deveria ver os artigos de Minecraft: Talk guys, hoje eu vim para trazer-lhe uma história sobre o encantamento de Minecraft, propriedades de encantamento/habilidades que podem ser colocadas em suas
armas, armaduras e ferramentas para ajudá-lo durante sua jornada, cada charme tem suas respectivas habilidades e um tipo apropriado de item que pode ser fascinado por esse charme. Para encantar o assunto, você precisa criar uma mesa encantadora, sua fórmula utiliza 4 obdianos, 2 diamantes e 1 livro, o nível máximo que pode ser encantado pelo
sujeito é de 30 xp leveis, para elevar o nível de XP usado em sua mesa encantadora, você precisa colocar ao redor das encantadoras prateleiras de livros da mesa, deixando um bloco de distância livre entre a mesa encantadora e prateleiras. Alguns itens podem não ser fascinados na mesa do charme, mas vários encantamentos podem ser adicionados a
itens através de livros encantados para obter um livro encantado, você precisa pegar um livro e encantá-lo em uma mesa encantada como outro assunto normal, mas para adicionar esse charme ao assunto, você precisa pegar uma bigorna e colocar um livro e um objeto que você quer encantar em uma bigorna e para isso você vai gastar um pouco de um
pouco. Nas versões até 1.8 não havia necessidade de usar qualquer outro elemento para fascinar, apenas XP e o elemento a ser fascinado, na versão 1.8 foi alterado tendo que adicionam um lápis azul para ser capaz de encantar os elementos. Encantos: Para armadura: Proteção - proteção de encantamento é usada em todo o conjunto de armaduras,
reduz o dano de ataques recebidos pelo jogador, mobs, etc., o nível máximo para este encantamento 4 (IV). Proteção contra incêndio - O encantamento de proteção contra incêndio é usado em todo o conjunto de armaduras, reduz os danos recebidos do incêndio, o nível máximo para este char é 4 (IV). Proteção de conchas - A proteção shell é usada em
todo o kit de armadura e sua função é reduzir os danos infligidos por projéteis como flechas, bolas de fogo ghast e Blaze, o nível máximo para este charme é 4 (IV). Proteção contra explosões - A proteção contra danos do encantamento é usada em todo o conjunto de armaduras e sua função é reduzir os danos e repulsões causados por TNTs e videiras, o
nível máximo para este encantamento 4 (IV). Queda de Pena - Este charme só é usado na bota, reduz o dano sofrido com quedas e teletransportes com Ender Perola, o nível máximo para este charme é 4 (IV). Respiração - Este charme é usado apenas no capacete, serve para aumentar o tempo que pode estar debaixo d'água (15 segundos por nível),
aumenta o tempo entre cada lesão sofrida por sufocamento (1 segundo nível) e aumenta a visão debaixo d'água, o nível máximo desse charme é de 3 (III). Aqua Affinity - Este é outro charme que só pode ser usado em um capacete, obriga o jogador a ser capaz de quebrar blocos normalmente, mesmo debaixo d'água, mas só funciona se o jogador não
nadar, o nível máximo desse charme é 1 (I). Thorns (Thorns) - Este charme pode ser colocado em todo o conjunto de armaduras, causa quando você tem dano ao jogador, multidão, etc. que chute você recebe um leve dano de volta, mas ao usar a durabilidade do item vai diminuir, o nível máximo deste charme é 3 (III). Strider Profundo - Este charme é
usado apenas no porta-malas, faz com que os jogadores caminhem normalmente na água, dependendo do nível de caminhada até a superfície. Para armas: Nitidez - Este charme só pode ser colocado na espada com a ajuda de uma mesa encantada, mas também pode ser colocado no machado, se você tiver um livro de charme apropriado, este charme
faz com que o dano à arma aumente em 1,25 para cada nível, o nível máximo deste charme é 5 (V). Trial (Smite) - Este charme só pode ser colocado sobre a espada usando o encantamento da mesa, mas também pode ser colocado no machado, se você tem um livro de charme apropriado, este charme faz com que os danos causados aos mortos-vivos
sejam mais, mobs que se enquadram nesta categoria são: Esqueletos, zumbis, brancos, Esqueleto Mais Branco e homens zumbis, para cada nível deste charme é adicionado 2,5 dano adicional para cada golpe para as multidões mortos-vivos, o nível máximo deste charme é 5 (V). As ruínas dos artrópodes (artrópodes de banho) - Este charme só pode ser
colocado na espada com a ajuda de uma mesa encantada, mas também pode ser colocado no machado, se você tiver um livro de charme apropriado, esse charme aumenta o dano causado pelas multidões de artrópodes, é: aranhas, aranhas de caverna, peixe-prata e endermite, pois cada nível deste charme é adicionado 2,5 dano adicional para cada
golpe em mobs artrópodes, o nível máximo deste charme é 5 (V). Knockback - Esse charme só pode ser colocado na espada, aumenta a distância em que o jogador ou a multidão jogam quando ele é atingido, o nível máximo deste charme é 2 (II). Aspecto flamejante (aspecto de fogo) - Esse charme só pode ser colocado na espada, esse charme faz com
que a multidão ou o jogador que veio sob a espada se ilumine, se as multidões pacíficas serão mortas por este fogo sua carne será despejada já frita, cada nível aumenta 3 segundos de fogo, o nível máximo deste charme é 2 (II). Roubo - Esse charme só pode ser colocado na espada, esse charme aumenta 1 gota de itens por nível, esse charme aumenta
a probabilidade de quedas raras (0,5 para cada nível), nível I aumenta em 3%, Nível II aumenta 3,5%, e Nível III aumenta em 4%, o nível máximo deste charme é 3 (III). Para ferramentas: Eficiência - Esse charme pode ser colocado em uma pá, pegar um machado e uma tesoura, esse charme aumenta a velocidade do bloco de abertura em 30% em relação
ao nível anterior, I 130%, II 169%, III 220%, IV y 286%, V e 371%, o nível máximo deste charme é 5 (V). Toque suave (Toque de Seda) - Esse charme pode ser colocado em uma pá, Axe pegar um machado e uma tesoura, este charme serve para remover vários blocos que só podem ser coletados por gamemode, tais como: minério de carvão, teias de
aranha, minério de diamante, minério de esmeralda, bloco de grama, cogumelos enormes, gelo, minério de lápis azul, micélio, podsolo, gelo compactado, minério de quartzo inferior e minério de pedra vermelha, mas não funciona com minério de pedra vermelha, mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com minério de pedra vermelha,
mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com minério de pedra vermelha, mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com minério de pedra vermelha, mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com minério de
quartzo, mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com minério de quartzo,
mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com minério de quartzo, mas não funciona com : bolo, cenoura, cacau, lajes duplas, fogo, terra, caules de melão, desova de monstros, cogumelo inferior, batatas, talos de abóbora, neve, cana-de-açúcar,
ervas altas e trigo, o nível máximo deste charme é 1 (I). Fortuna (Fortuna) - Esse charme só pode ser colocado em uma picareta, pá e machado, esse charme aumenta a queda de elementos como gs e algumas plantas, nível 1 aumento médio 33%, aumento médio nível 2 75% e aumento médio nível 3 120%, o nível máximo deste charme é 3 (III). Para
arcos: Poder - Este charme aumenta o dano da flecha em 25% por nível, mais ou menos metade do dano cardíaco, mas O dano pode mudar, devido ao nível de charme e tempo de carregamento de cada seta, o nível máximo deste charme é 5 (V). Kick (Kick) - Este charme evoca quando um jogador ou multidão é atingido por um projétil ele fica repelido
dependendo do nível de charme, o nível máximo deste charme é 2 (II). Chama - Ao disparar flechas com um arco com este encantador jogador/multidão, atingido por esta flecha, acende- se, este charme afeta apenas jogadores, mobs e TNT, nenhum outro bloco não acende, e as setas não produzem luz, o nível máximo deste charme é 1 (I). Infinito
(Infinito) - Esse charme faz com que suas flechas nunca acabem, tendo apenas uma no inventário, e esse charme já está fazendo efeito, mas as flechas lançadas não podem ser coletadas. Para vara de pesca: Sorte do Mar - Esse charme reduz a probabilidade de coleta de itens ruins (lixo) em 2,5% e aumenta a probabilidade de recolher tesouros em 1%
por nível, o nível máximo desse charme é 3 (III). Isca (Isca) - Este charme reduz o tempo que o peixe morde o anzol, por 5 segundos no nível, o nível máximo deste charme é 3 (III). Charme universal: Inquebrável - Esse charme pode ser colocado na maioria dos itens como armaduras, armas e ferramentas, esse charme torna a durabilidade do tempo do
item mais longa. Chars 1.9 Frost Walker - Este charme só é usado no sapato quando você pisa na água com este charme transforma a água em um raio de 2 blocos no nível do gelo que depois de alguns segundos derrete e volta para a água (durante a noite este gelo não derrete), o nível máximo deste charme é 2 (II). Reparo - O charme de mending
serve para reparar itens através da XP, se vários itens tiverem charme, um será selecionado aleatoriamente para cada nível XP, e se o item não precisar de reparo xp será adicionado ao player total normalmente. Fonte: Blogs e Vídeos. A questão era que espero que tenham gostado dos EUA.
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