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 کدها از راست به چپ وارد شود

 

 :زره،ماشین( )پول، کامل سالمتی

X, L1, R2 , R1 ,باال, راست, پایین, چپ, باال, راست, پایین,  چپ 

 (:1 شماره) مهمات و ها اسلحه مجموعه

R2, L1, R2, R1 ,باال, راست, پایین, چپ, باال, راست, پایین, چپ 

 (:2 شماره) مهمات و ها اسلحه مجموعه

R2, L1, R2, R1 ,چپ, پایین, پایین, چپ, باال, راست, پایین, چپ 

 (:3 شماره) مهمات و ها اسلحه مجموعه

R2, L1, R2, R1 ,پایین, پایین, پایین,  چپ, باال, راست, پایین, چپ 

 :نهایت بی تیر

 R2, L1 ,مربع ,R1 ,چپ ,R1, R2 ,پایین, مربع, چپ ,L1, L1 

 :(دویدن و تنفس برای) ها ششُ سطح شدن کامل

 پایین, L2, پایین, R2, پایین, پایین, L1, چپ, پایین 

 پوشیدن جت پک:

 , باال, پایین, چپ, راستR2, R1, L2, L1چپ, راست,  

 :خودکشی

 L1, L2, L1, R1, چپ, چپ, R1, پایین, L2, راست 

 :هیوال ماشین شدن ظاهر

 L1, L1, دایره, X, مثلث, مثلث, پایین, R1, R1, R1, باال, راست 

 :تانک شدن ظاهر

 مثلث, دایره, مثلث, R1, L2, L1, دایره, دایره, دایره, L1, دایره, دایره 

 :لیموزین شدن ظاهر

 R2 ,باال ,L2 ,چپ, چپ ,L1, R1 ,راست, دایره 



 :کالسیک مسابقه ماشین شدن ظاهر

 چپ, چپ, L1, R1, X, L2, L2, دایره, R1, پایین 

 :گلف ماشین شدن ظاهر

 X, دایره, L1, R1, X, L2, R1, باال, L1, دایره 

 :بولدوزر شدن ظاهر

 L1, L1, R2 ,باال, باال, راست, راست ,L1, X ,چپ 

 :سریع ماشین شدن ظاهر

 R1, R1, L1, R1, چپ, L2, L2, باال, R1, راست 

 :شماره مسابقه ماشین شدن ظاهر

 L1, R2 ,راست, دایره ,R1, L1 ,دایره, باال, راست ,R2 

 :جنگی کوپتر هلی شدن ظاهر

 L1, L1, L2, R2, R1, دایره, L1, دایره, دایره, L1, X, دایره 

 :پاترول ماشین شدن ظاهر

 L2, مربع, باال, راست, L1, راست, راست, باال 

 :تانکر ماشین شدن ظاهر

 R1 ,راست, چپ, باال ,R2 ,راست, مربع, راست, باال ,L1, L1, L2 

 :F16هواپیمای جنگی  شدن ظاهر

 باال, پایین, L1, L1, X, دایره, مربع, مثلث, مثلث 

 :موتور چهار چرخ شدن ظاهر

 R2, R1, مثلث, دایره, مربع, باال, باال, پایین, پایین, چپ, چپ 

 :موتوری قایق شدن ظاهر

 پایین, پایین, L2, L1, X, دایره, مربع, مثلث, مثلث 

 :ای مسابقه کوپتر هلی شدن ظاهر

 .مثلث, X, چپ, چپ, L1, L1, R1, پایین, L2, L1, باال, دایره 

 



 :زباله حمل ماشین شدن ظاهر

 راست, دایره, L1, R1, چپ, چپ, R1, دایره, R1, دایره 

 :نجات چتر

 L1, راست, پایین, باال, R2, R2, R1, L2, L1, راست, چپ 

 :ها ماشین پرواز

 چپ, X, باال, دایره, L1, باال, L2, پایین, مربع 

 : آب روی ماشین حرکت

 R2, R1, مربع, L2, R1, دایره, R2, راست

 :ها قایق پرواز

 R2 ,باال, دایره ,L1 ,راست ,R1 ,مثلث, مربع, باال, راست 

 :شود می ستاره 6 وانتد/  پلیس توسط بودن تعقیب تحت

 پایین X, مربع, چپ, راست, دایره, راست, دایره 

 : ها پلیس توسط بودن تعقیب تحت ستاره شدن قفل

 باال, مثلث, مربع, چپ, راست, دایره, راست, دایره 

 : ها پلیس توسط بودن تعقیب تحت ستاره زیاد شدن

 R1, R1 ,دایره ,R2 ,چپ, راست, چپ, راست, چپ, راست 

 :ها پلیس توسط بودن تعقیب تحت ستاره شدن کم

 R1, R1 ,دایره ,R2 ,پایین, باال, پایین, باال, پایین, باال 

 :قاتل یک های اسلحه همه

 L1, L1, L1, پایین, پایین, چپ, R2, R1, چپ, X, مربع, پایین 

 (:هواپیما+  کوپتر هلی+  ماشین+  دورچه+  موتور+  قایق) رانندگی مهارت سطح شدن کامل

 L1, L1, L1, راست, R1, چپ, L2, L2, R1, X, L2, مربع 

 :عصبانی رانندگان

 L1, پایین, راست, L1, R2, مربع, دایره, R2, باال, باال, R2, راست

 



 :کننده دیوانه ترافیک

R2 ,دایره ,L2, R1 ,چپ L2, R2, L1, R1 

 :شوند می نیتروژن تکنولوژی به مجهز ها ماشین همه

 L1, L1, L2, دایره, پایین, مثلث, مربع, باال, L1, R1, مثلث, چپ 

 :لوی اویس به تبدیل مردم همه

 L1 ,مثلث, دایره ,L1, L1 ,مربع ,L2 ,چپ, پایین, باال 

 :دارند نیتروژن و کنند می پرواز ها تاکسی همه

 راست, R2, مربع, X, مثلث, X, مثلث, X, باال 

 :قراضه های ماشین ترافیک

 L2 ,راست ,L1 ,باال ,L1, L1, L1, R1, R2, L2, L1, X 

 :سبز چراغ در ترافیک

 R1, R1, L1, R1, چپ, L2, L2, باال, R1, راست 

 :شوند می نامرئی ها موتور جز به ها ماشین همه

 L1, L1, مربع, R2, مثلث, L1, مثلث 

 (:00:00 ساعت روی) ابدی شب نیمه

 چپ, چپ, L1, باال, X, راست, R1, L1, مربع 

 :آدرنالین حالت

 X, X ,مربع ,X, L1, R1 ,چپ, پایین ,X 

 :ها ماشین تمامی شدن تمیز

 L2, L2, L1 ,باال, پایین, پایین, باال ,R2, R2, R1 

 :سیاه ترافیک

 دایره, چپ, L1, R1, X, چپ, R1, باال, L2, دایره 

 :شود می شما ماشین سوار پیاده عابر ترین نزدیک

 X ,پایین, مربع ,X ,باال, مربع ,R1, R1 

 



 :شود می شناور هوا در بیند، می ضربه ماشین که زمانی

 X, L2, چپ, چپ, پایین, چپ, پایین, پایین, R2, مربع 

 :دلقک تم

 دایره, پایین, مربع, دایره, مربع, مربع, L1, مثلث, مثلث 

 :شلوارک تم

 .پایین, مثلث, R1, L1, دایره, مربع, پایین, پایین, باال, باال 

 :ها ماشین شدن نابود

 R2, L2, L1, R1, L2, R2 ,مثلث, دایره, مثلث, مربع ,L1, L2 

 : ساعت سریع گذشتن

 مثلث, دایره, مثلث, L1, مربع, مربع, مربع, L1, مربع, L1, دایره, دایره

 (پلی گیم ) بازی سرعت شدن سریع

 مربع, L1, L2, پایین, راست, باال, مثلث 

 (پلی گیم) بازی سرعت شدن کند

 R1, R2, مربع, پایین, راست, باال, مثلث 

 :رانندگی هنگام در گیری نشانه

 دایره, R2, پایین, X, R1, راست, L2, مربع, باال, باال 

 :شوند می زنده سریع ها گنگستر

 راست, مربع, باال, پایین, X, چپ, راست, راست, راست, چپ 

 :نهایت بی جان و سالمتی

 مثلث, باال, پایین, راست, R1, راست, چپ, راست, X, پایین 

 

 :کننده دیوانه جابجایی

 L1, R2, L1, R1, چپ, R1, R1, مثلث 

 (:باالتر برابر 10) بیشتر پرش

 R2, R2, مربع, راست, چپ, باال, باال, مثلث, مثلث, باال, باال 



 :دوچرخه با زیاد پرش

 .R2, R1, L2, L2, L1, دایره, دایره, مربع, دایره, دایره, مربع, مثلث 

 : شدن چاق

 پایین, دایره, مربع, راست, چپ, باال, باال, مثلث

 :شدن الغر

 راست, دایره, مربع, راست, چپ, باال, باال, مثلث 

 : ها عضله سطح شدن کامل

 چپ,دایره,مربع,راست,چپ,باال,باال,مثلث

 :احترام سطح شدن کامل

 R1, L1 ,پایین, مثلث ,L1, X, R2 ,باال ,L1, L1, L2, L2 

 :جنسی مهارت و سطح شدن کامل

 L1, L1, L1, مثلث, باال, L2, R1, دایره, باال, مثلث, مثلث, دایره 

 :صبح هوای و آب

 L2, L2, L2, L1, L1, X, R2 ,مربع 

 :ظهر هوای و آب

 L2, L2, L2, L1, L1, X, R2 ,پایین 

 :غروب هوای و آب

 X, L2, L1, مربع, مربع, راست, R1, L2, چپ, چپ 

 :شب هوای و آب

 L2, L2, L2, L1, L1, X, R2 ,مثلث 

 

 :بد هوای و آب

 L2, L2, L2, L1, L1, X, R2 ,مربع 

 :بد هوای و آب

 X, L2, L2, L2, L1, L1, X, R2 



 :ابری هوای و آب

L2 ,چپ, مربع, چپ, پایین, پایین ,R2 ,مربع ,L1, L1, R1, X 

 :طوفانی هوای و آب

 L2, L2, L2, L1, L1, X, R2 ,دایره 

 :شن طوفان

 R2, R1, L2, L1, L2, L2, L1, L1, پایین, باال 

 :شوید نمی گشنه هیچوقت دیگر

 L2, باال, X, مربع, باال, مثلث, R1, L2, مربع 

 :شود می جنگ و هستند خیابان در ها گنگستر فقط

 L2 ,باال ,R1, R1 ,چپ ,R2, R1, R1 ,پایین, راست 

 (:پیاده عابر و ترافیک بدون) شود می خلوت شهر

 X ,باال, پایین ,R2 ,مثلث, پایین ,L1 ,چپ, مثلث 

 :کنند می حمله مردم

 L2, L2, R1, R2, X, باال, باال, باال, پایین 

 :کنند می شورش مردم

 L1, L2, R1, R2, X, چپ, باال, چپ, پایین 

 :دارند تفنگ و اسلحه پیاده های عابر و معمولی مردم

 X, R1, R2 ,مثلث ,X ,پایین, باال, مثلث 

 :کنند می حمله اسلحه و تفنگ با مردم

 L1, X ,پایین, مربع, باال ,L2, X ,پایین, مثلث ,L1, L1, R1 

 

 :شوند می نینجا به تبدیل مردم

 X, X ,پایین ,L2, R2 ,دایره ,R1 ,مربع, دایره 

 :صورتی ترافیک

 دایره, راست, L1, R1, X, چپ, L2, پایین, L1, دایره 



 :دهند می پول شما به همه

 R2, L2, باال, باال, L2, پایین, L2, L2, راست 

 :شود می شما گروه جزو باشد، شما متری میلی 9 در که شخصی هر

 باال, راست, راست, باال, R2, R2, باال, مربع, پایین 

 (:راکت داشتن با) شوند می شما گروه جزو مردم تمام

 R1, R2, L1, L2, X, R2, R2, R2 ,پایین ,X 

 :قوی مشت

 L2, دایره, دایره, دایره, R1, مثلث, X, چپ, باال 

 :سراسری ترافیک

 L1, L1, L1, X, L1, پایین, L2, باال, R2, مربع, چپ, مثلث 

 :کشور نقلیه وسایل تمامی

 R2,L1,L2, R1, R1, L1, L1 باال چپ پایین 
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