
Automatyczny konfigurator pliku ustawień FarmHelper’a dostepny 
pod adresem: fh3.pl/konfigurator 

 

Utworzyliśmy konfigurator ustawień do aplikacji FarmHelper. 

Krótka informacja o jego opcjach i użyciu: 

1. Wybrać język – jest to język w którym uruchomi się aplikacja 

2. Wybrać rodzaj szablonu: 

a) Standard 

b) Sprytny 

c) Sałata 

3. Podać listę kont w formacie: 

Login1 hasło2 

Login2 Hasło2 

(…) 

lub: 

Login1 

Login2 

Listę można wcześniej przygotować sobie w notatniku lub excel’u i skopiować wybrane komórki. Jeżeli hasło nie będzie podane to w 
pliku też go nie będzie i przed zalogowaniem na konto trzeba będzie je wprowadzić 

4. Aby utworzyć plik z ustawieniami należy nacisnąć przycisk 

„Pobierz plik konfiguracyjny” natomiast „Wyczyść” kasuje wszystkie wprowadzone 

wcześniej loginy wraz z hasłami 

Nastąpi automatyczne pobranie pliku o nazwie settings.xml a następnie: 

1. Otworzyć lokalizacje pobranego pliku 

2. Skopiować go 

3. Wpisać w pasku %appdata%/FarmHelper 

4. Jeżeli FarmHelper jest uruchomiony to najwyższy czas aby go wyłączyć 

5. Skasuj plik o nazwie settings.xml.backup (jeżeli nie jest to pierwsze uruchomienie 

aplikacji) 

6. Zmień nazwę znajdującego się tam pliku settings.xml aby zachować kopię obecnych 

ustawień aplikacji (brak tego pliku jeżeli aplikacja nie była nigdy używana) 

7. Wklej skopiowany plik utworzony przez konfigurator 

8. Uruchom Farm Helper’a 

 

 

 

 

 



 
 

Ustawienia wspólne dla wszystkich szablonów: 

Zbieranie wody z cystern (o ile stoją) jeżeli jej zabraknie a cysterna jest już gotowa do 

zbioru, w przypadku braku cystern lub jeżeli nie są gotowe do zbioru aplikacja kupuje wodę 

w ilości potrzebnej do zapełnienia zbiornika 

Aktywowanie bonusów z cudownego pnącza 

Zbieranie „plonów” z wszystkich możliwych obiektów: pola, drzewa, zwierzęta, oaza miłości, 

itemy dające bonus, pozostałe itemy (inne) 

Zbieranie ukrytych eventowych przedmiotów (o ile są dostępne) 

Mieszanie superpaszy w młynie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szablon STANDARD: 

Ustawiony limit sianogroszy na 99.000SG , przed jego osiągnieciem aplikacja nie pozwoli na 

zakup niczego z targu włącznie z wodą 

W przypadku braku nawozu następuje jego zakup na rynku 

1. Aktywny sprytny siewnik z ustawieniami roślin do siania: 

a) Kukurydza do osiągniecia 50.000 roślinek w stodole 

b) Pszenica do osiągniecia 50.000 roślinek w stodole 

c) Sałata do osiągniecia 50.000 roślinek w stodole 

d) Rzeżucha do osiągniecia 50.000 roślinek w stodole 

e) Trzcina cukrowa do osiągniecia 50.000 roślinek w stodole 

2. Karmienie zwierząt na wszystkich łąkach 

3. Zakaz używania superpaszy do zwierząt z zagród oraz warsztacików 

4. Główna i dzika łąka: 

a) Nawożenie pól o ile czas roślinki tam posianej nie jest krótszy niż 4 godziny 

b) Pojenie zwierząt o ile czas ich wzrostu nie jest krótszy niż 1 godzina 

c) Nawadnianie pól o ile czas roślinki tam posianej nie jest krótszy niż 3 godziny 

d) Używa super nawozu Zosi o ile czas wzrostu drzew nie jest krótszy niż 23 godziny 

e) Używa turbo nawozu Zosi o ile czas wzrostu drzew nie jest krótszy niż 29 godzin 

5. Leśna polana: 

a) Nawożenie pól o ile czas roślinki tam posianej nie jest krótszy niż 4 godziny 

b) Pojenie wszystkich zwierząt bez względu na ich czas wzrostu ze względu na fakt, ze 

woda na tej łące jest za darmo 

c) Nawadnianie pól bez względu na czas ich dojrzewania ze względu na fakt, ze woda 

na tej łące jest za darmo Używa super nawozu Zosi o ile czas wzrostu drzew nie 

jest krótszy niż 23 godziny 

d) Używa turbo nawozu Zosi o ile czas wzrostu drzew nie jest krótszy niż 29 godzin 

6. Pola pełni księżyca: 

a) Nawożenie pól o ile czas roślinki tam posianej nie jest krótszy niż 1 godzina 

b) Pojenie zwierząt bez względu na czas ich dojrzewania 

c) Nawadnianie pól bez względu na czas ich wzrostu 

d) Używa super nawozu Zosi o ile czas wzrostu drzew nie jest krótszy niż 8 godzin 

e) Używa turbo nawozu Zosi o ile czas wzrostu drzew nie jest krótszy niż 15 godzin 

7. Specjalne pole eventowe: 

a) Nawożenie pól bez względu na czas ich wzrostu 

b) Pojenie zwierząt pól bez względu na czas ich dojrzewania 

c) Nawadnianie pól bez względu na czas ich wzrostu  

d) Używa nawozu eventowego bez względu na czas dojrzewania oraz o ile mechanika 

eventu przewiduje taką opcję 

 

 

 

 



Szablon SPRYTNY: 

Ustawiony limit sianogroszy na 99.000SG , przed jego osiągnieciem aplikacja nie pozwoli na 

zakup niczego z targu włącznie z wodą 

W przypadku braku nawozu w kompostowniku nie nastąpi jego zakup 

1. Aktywny sprytny siewnik bez ustawień roślin do siania – rośliny siane w/g własnego 

„widzimisię” aplikacji 

2. Karmienie zwierząt na wszystkich łąkach 

3. Zakaz używania superpaszy do zwierząt z zagród oraz warsztacików 

4. Główna i dzika łąka: 

f) Nawożenie pól o ile czas roślinki tam posianej nie jest krótszy niż 4 godziny 

g) Pojenie zwierząt o ile czas ich wzrostu nie jest krótszy niż 1 godzina 

h) Nawadnianie pól o ile czas roślinki tam posianej nie jest krótszy niż 3 godziny 

i) Używa super nawozu Zosi o ile czas wzrostu drzew nie jest krótszy niż 23 godziny 

j) Używa turbo nawozu Zosi o ile czas wzrostu drzew nie jest krótszy niż 29 godzin 

5. Leśna polana: 

e) Nawożenie pól o ile czas roślinki tam posianej nie jest krótszy niż 4 godziny 

f) Pojenie wszystkich zwierząt bez względu na ich czas wzrostu ze względu na fakt, ze 

woda na tej łące jest za darmo 

g) Nawadnianie pól bez względu na czas ich dojrzewania ze względu na fakt, ze woda 

na tej łące jest za darmo Używa super nawozu Zosi o ile czas wzrostu drzew nie 

jest krótszy niż 23 godziny 

h) Używa turbo nawozu Zosi o ile czas wzrostu drzew nie jest krótszy niż 29 godzin 

6. Pola pełni księżyca: 

f) Nawożenie pól o ile czas roślinki tam posianej nie jest krótszy niż 1 godzina 

g) Pojenie zwierząt bez względu na czas ich dojrzewania 

h) Nawadnianie pól bez względu na czas ich wzrostu 

i) Używa super nawozu Zosi o ile czas wzrostu drzew nie jest krótszy niż 8 godzin 

j) Używa turbo nawozu Zosi o ile czas wzrostu drzew nie jest krótszy niż 15 godzin 

7. Specjalne pole eventowe: 

e) Nawożenie pól bez względu na czas ich wzrostu 

f) Pojenie zwierząt pól bez względu na czas ich dojrzewania 

g) Nawadnianie pól bez względu na czas ich wzrostu  

h) Używa nawozu eventowego bez względu na czas dojrzewania oraz o ile mechanika 

eventu przewiduje taką opcję 

 

 

 

 

 

 

 



Szablon SAŁATA: 

Ustawiony limit sianogroszy na 9.000SG , przed jego osiągnieciem aplikacja nie pozwoli na 

zakup niczego z targu włącznie z wodą 

W przypadku braku nawozu nie nastąpi jego zakup na rynku 

1. Aktywny sprytny siewnik z ustawieniami roślin do siania: 

f) Sałata do osiągniecia 9.0000.000 roślinek w stodole 

g) Trzcina cukrowa do osiągniecia 9.000.000 roślinek w stodole 

2. Karmienie zwierząt na wszystkich łąkach 

3. Zakaz używania superpaszy do zwierząt z zagród oraz warsztacików 

4. Wszystkie pola: 

a) Nie nawozi pól 

b) Nie nawadnia pól 

c) Nie poi zwierząt 

d) Nie używa nawozu Zosi 

e) Nie używa turbonawozu Zosi 

f) Nie używa supernawozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szablon EVENT: 

Ustawiony limit sianogroszy na 199.000SG , przed jego osiągnieciem aplikacja nie pozwoli na 

zakup niczego z targu włącznie z wodą 

W przypadku braku nawozu następuje jego zakup na rynku 

1. Aktywny sprytny siewnik z ustawieniami roślin do siania potrzebnymi do aktualnego 

eventu 

2. Karmienie zwierząt na wszystkich łąkach 

3. Zakaz używania superpaszy do zwierząt z zagród oraz warsztacików 

5. Wszystkie pola: 

a) Nawożenie pól o ile czas wzrostu wynosi co najmniej 3 godziny 

b) Poi zwierzęta o ile czas ich dojrzewania wynosi co najmniej 1 godzinę 

c) Nawadnia pola o ile czas ich wzrostu wynosi co najmniej 3 godziny 

d) Nie używa nawozu Zosi 

e) Nie używa turbonawozu Zosi 

f) Nie używa supernawozu 

g)  Jeżeli mechanika eventu przewiduje użycie specjalnego nawozu eventowego to 

zostanie użyty o ile go posiadamy o ile czas wzrostu wynosi co najmniej 3 godziny 

 

 

 

 

 

 

 

 


