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Oleh Afif Maulana Efendi, S.T. PUBG Mobile Lite 0.12.0 Full APK + Data OBB Android - PUBG Mobile Lite merupakan versi lain dari game PUBG Mobile dimana pada versi Lite lebih ditujukan kepada kelas smartphone menengah ke bawah. PUBG Mobile Lite sangat cocok dimainkan pada smartphone berkapasitas Ram 2Gb sehingga membuat game
ini menjadi alternatif untuk bermain game PUBG. Saat ini PUBG Mobile Lite versi terbaru 0.12.0 sudah rilis dan siap untuk dimainkan. Beberapa hal yang wajib kalian ketahui di game PUBG Mobile Lite adalah ukuran Map akan lebih kecil dari biasanya, senjata yang masih terbatas, jumlah pemain dalam sekali match juga dibatasi yaitu hanya 50
orang. Sehingga game ini menjadi lebih ringan dan dapat dimainkan pada smartphone kentang sekalipun. Untuk bisa memainkan PUBG Mobile Lite 0.12.0 kalian harus mendownload file APK dan juga data OBB Android terlebih dahulu. File APK + Data OBB Android yang akan saya bagikan ini bisa kalian download secara gratis dan pada artikel ini
juga sekaligus akan saya berikan tutorial cara install PUBG Mobile Lite di Android. DOWNLOAD PUBG MOBILE LITE 0.12.0 - LATEST UPDATE Detail spesifikasi pada versi 0.12.0 adalah sebagai berikut : CARA INSTALL PUBG MOBILE LITE DI ANDROID Langkah-langkah untuk menginstall PUBG Mobile Lite 0.12.0 di Android adalah sebagai berikut
: Download file APK dan OBB Data PUBG Mobile Lite pada link yang sudah saya sediakan di atas. Download dan Install aplikasi ZArchiver di Google Play Store Buka ZArchiver lalu cari dan Install File APK yang sudah di download tadi Jika sudah selesai, buka game PUBG Mobile Lite. Setelah itu Keluar atau Close Pindahkan File Data OBB yang sudah
di ganti tadi, pindah ke Memori Internal > Android > obb > com.tencent.iglite > (Pindah disini) ganti main.9005.com.tencent.iglite dengan data OBB yang baru Buka kembali game PUBG Mobile Lite. Jika tidak bisa login atau masuk ke dalam game, kalian harus menggunakan VPN server Brazil atau bisa ikuti caranya pada langkah-langkah di bawah
ini. CARA MASUK KE DALAM GAME PUBG MOBILE LITE Cara login ke dalam game PUBG Mobile dengan menggunakan VPN, perhatikan. Pertama harus download dan Install aplikasi VPN Tunnel di Google Play Store Setelah itu, buka VPN Tunnel dan pilih negara Brazil Jika sudah terhubung kalian bisa mencoba login ke PUBG Mobile Lite 0.12.0
Selesai Sedangkan cara bermain game PUBG Mobile Lite tanpa VPN kalian bisa mengikuti instruksi berikut ini. Lakukan cara seperti menggunakan VPN seperti di atas Jika sudah masuk ke dalam game dan memulai pertempuran, putuskan Koneksi VPN Lanjutkan permainan tanpa menggunakan koneksi VPN Selesai, kini kalian bisa bermain game
PUBG Mobile Lite tanpa harus menggunakan VPN TIPS : Jika kalian mengalami kesulitan pada saat mendownload file APK dan OBB Data PUBG Mobile Lite 0.12.0 silahkan tinggalkan komentar. Saya akan membantu menyelesaikan permasalahan kalian. Baca Juga : Jadi itulah Cara Install PUBG Mobile Lite 0.12.0 New Update 'Apk + Data OBB
Android'. Walaupun game PUBG Mobile Lite masih terbatas untuk beberapa negara saja, kalian masih tetap bisa memainkannya dengan menggunakan aplikasi VPN atau tanpa VPN. Semoga artikel ini bermanfaat, sampai jumpa. Salam Denpono.com Critical Ops Critical Force Ltd. · Laga FRONTLINE COMMANDO: D-DAY Glu · Laga War Song（ウォー
ソング）- 5vs5で遊べる MOBA ゲーム Sixjoy Limited · Laga Fortnite Free Skins Epics Dev · Laga Call of Duty®: Mobile - Garena Garena Mobile Private · Laga PUBG MOBILE Level Infinite · Laga Zombie Catchers Deca Games · Laga CS Guns GPR Apps · Laga Aurora 7 Jollity · Laga PAC-MAN DASH BANDAI NAMCO Entertainment Inc. · Laga Version
v0.23.0 Download 25832 File Size 53 MB Create Date 19/06/2022 Download Why You Should Download PUBG Mobile Lite APK? Here are 6 of the most important reasons why you should PUBG Lite install on your devices: 1. PUBG Mobile Lite 60 players drop onto a 2km x 2km island rich in resources and duke it out for survival in a shrinking
battlefield. Search for weapons, vehicles, and supplies to aid you in the battle. Prepare to land and fight to be the last one standing. Supports 12 languages: English, Spanish, Portuguese, Russian, Turkish, Indonesian, Thai, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, German, and French. 2. Fair gaming environment Advanced anti-cheat system to
ensure all PUBG Mobile Lite players can enjoy a fair gaming experience. 3. Arena Warehouse: intense 4 vs 4 battle with endless respawns for thrilling matches. Download: PUBG Mobile 4. Team up with friends Local team-up, room cards, and clan modes make it easier to keep playing with your friends any time, any place. 5. HD graphics and audio
The amazing Unreal Engine 4 creates realistic and immersive gameplay on an expansive HD map. High-definition audio and 3D sound effects bring you into the firefights like never before. 6. Teamwork Invite friends to play and create a winning strategy together using voice chat. Set up ambushes and surprise your enemies. Revive your teammates in
the heat of battle and fight for your clan's dominance. How to Download and Install PUBG Mobile Lite APK Download the APK or ZIP File from the above. Now, extract the ZIP files (OBB). In your Android Smartphone enable the installation of apps by Checking: SETTINGS > SECURITY > CHECK UNKNOWN SOURCES. Then Install the APK Game
File. Install Successfully. Do not open the game. Then, move “com.tencent.iglite” folder and go to your Android > obb > Past. Finally, run the game. Enjoy the PUBG Mobile Lite. Bermain game di perangkat seluler memang menyenangkan dan di era digital ini tersedia ribuan game seluler. Saat ini hampir semua perangkat seluler hadir dengan
konfigurasi terbaik dan Anda tidak benar-benar membutuhkan apa pun lagi saat memiliki ponsel cerdas. Dari memesan tiket hingga membayar tagihan dan dari memesan makanan hingga menonton film APK RedBox TV, semuanya bisa dilakukan secara online. Di antara semua pekerjaan yang dapat dilakukan smartphone, bermain game di dalamnya
tetap menjadi yang teratas. Hampir semua pemilik ponsel memiliki game yang diinstal di ponsel mereka. Beberapa memainkannya karena gairah sementara beberapa untuk merasa santai. Mempertimbangkan pertumbuhan pengguna ponsel di seluruh dunia, banyak sekali game yang diluncurkan untuk mereka. Beberapa game mendapatkan perhatian
yang sangat baik dari pengguna di seluruh dunia. Baru-baru ini diluncurkan sebuah game bernama PUBG Mobile yang memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. PUBG resmi adalah game PC tetapi diluncurkan untuk pengguna seluler dan mendapat respons yang cukup baik dari mana-mana. Karena ukurannya yang besar
(sekitar 2GB) banyak pengguna tidak dapat memainkannya. Ini membutuhkan perangkat kelas atas untuk menjalankan game ini yang jelas tidak dimiliki oleh sebagian besar orang. Untuk membuat mereka merasakan game yang luar biasa ini, PUBG Mobile Lite diluncurkan. Ya, ada versi PUBG Mobile yang lebih ringan dirilis yang berfungsi bahkan
pada perangkat seluler kelas bawah. Meskipun rilisnya lambat dan ada kemungkinan game ini belum tersedia di negara Anda. Dalam hal ini, Anda dapat mengunduh APK +OBB PUBG Mobile Lite dan menginstalnya di perangkat seluler Anda untuk segera memainkannya. Di sini, di posting ini kami akan memberi tahu Anda tentang PUBG Mobile Lite
untuk Android dan akan memberi Anda tautan untuk mengunduh PUBG Lite APK saja atau Anda dapat mengunduh PUBG Lite APK OBB. Perhatikan bahwa ini adalah file APK yang memerlukan instalasi manual. Jika Anda tidak yakin tentang cara menginstal APK versi terbaru PUBG Mobile Lite untuk Android, Anda dapat mengikuti langkah-langkah
yang disebutkan di bawah ini. Untuk membuat gim ini berfungsi dengan baik, Anda perlu mengunduh kedua file APK PUBG Lite + OBB dan kemudian menempatkannya di direktori yang benar di penyimpanan Android. Unduh Juga: APK Android Emulator GBA Fitur PUBG Mobile Lite 2022 Game PUBG Resmi – Tidak perlu khawatir dengan keaslian
game ini karena ini adalah game resmi PUBG Mobile yang sekarang tersedia dalam versi ringan. Alih-alih 100 pemain, versi gim ini akan memiliki total 40 pemain dan pulau seluas 2x2 km. Meskipun petanya lebih kecil namun semuanya sama seperti senjata, kendaraan, dan perlengkapan yang tersedia di game seluler PUBG resmi. Jadi tunggu apalagi
unduh PUBG Lite untuk Android dan coba sendiri game ini. Grafik Berkualitas Tinggi – Hal baik lainnya yang perlu diketahui tentang versi terbaru PUBG Lite APK adalah meskipun ukurannya kecil, ia menawarkan grafik yang sangat berkualitas tinggi dan realistis. Sama yang dapat Anda nikmati di APK CN Copa Toons. Game ini dibuat di Unreal
Engine 4 yang membuat gameplay lancar dan bebas lag. Anda dapat mencoba memainkan game ini dan itu sangat menyenangkan karena kecil dan selesai lebih awal sehingga tidak akan merusak banyak sumber daya perangkat Anda. Senjata Realistis – Anda akan dapat melengkapi semua senjata PUBG Mobile dalam versi game ini. Setelah turun di
pulau, Anda akan dapat menemukan dan melengkapi diri Anda dengan senjata api, senjata jarak dekat, dan lemparan. Ingin tahu tentang signature pan PUBG?, jangan khawatir PUBG Mobile Lite memiliki semuanya. Pertempuran Multipemain – Meskipun game ini berukuran lebih kecil, bukan berarti game ini kekurangan fitur. Anda akan dapat
memainkan pertempuran multipemain dalam game ini dan dapat mengundang teman-teman Anda untuk membuat tim. Ingatlah bahwa pemain lain yang menggunakan versi PUBG Mobile Android Lite yang sama akan dapat bekerja sama dengan Anda. Jadi minta mereka untuk melakukan unduhan PUBG Lite untuk Android hari ini. Tanpa Root/AntiCheat – Anda tidak perlu melakukan root pada perangkat Anda untuk mengunduh dan menginstal aplikasi ini. Gim ini juga memiliki mekanisme anti-cheat yang secara otomatis mengidentifikasi peretas dan pemain lain yang menggunakan cara topi hitam untuk memenangkan gim. Jika Anda menemukan peretas dalam permainan, Anda dapat
mengunjungi tautan Play Store PUBG Mobile Lite dan melaporkan nama pengguna kepada mereka. Unduh PUBG Lite APK OBB | PUBG Mobile Lite Untuk Android Sekarang Anda tahu banyak tentang PUBG Lite untuk Android dan saatnya memberi Anda tautan untuk mengunduh APK + OBB PUBG Mobile Lite. Seperti yang kami katakan sebelumnya
bahwa ada banyak situs web tempat Anda dapat menemukan tautan Play Store APK PUBG Lite tetapi kami tidak menyarankan untuk menggunakannya. Jika Anda ingin melakukan pengunduhan mode zombie PUBG Mobile Lite maka Anda dapat mempertimbangkan untuk mengunduh file APK terlampir di bawah ini. File ini memiliki semua fitur game
terbaru di dalamnya sehingga Anda tidak akan melewatkan apa pun. Mari kita mulai melakukan unduhan PUBG Mobile Lite versi India. Pertama-tama klik pada Pengaturan Android . Gulir ke bawah dan buka Pengaturan keamanan. Bawah Administrasi Perangkat tab, aktifkan opsi yang mengatakan “Instal Aplikasi Dari Sumber Tidak Dikenal”.
Sekarang klik tautan di atas dan unduh APK PUBG Lite + OBB. Jika Anda tidak menginginkan file OBB maka Anda cukup mengunduh file APK PUBG Lite. Setelah diunduh, buka Unduh folder dan cari file APK PUBG. Ketuk dan klik Install. Tunggu hingga penginstalan selesai dan setelah selesai, jangan buka gamenya. Arahkan kembali ke folder Unduh
dan ekstrak file OBB PUBG Mobile Lite di Android/OBB/ folder. Kembali ke layar beranda dan buka game PUBG Mobile Lite dan mulai mainkan tanpa unduhan tambahan. Unduh Juga: Panggilan Tugas: APK MOD Seluler + OBB Tangkapan Layar PUBG Lite Untuk Android Penutup Jadi ini adalah semua tentang PUBG Lite APK dan kami berharap
Anda dapat men-download PUBG Ponsel Lite untuk Android. Jika permainan tidak bekerja dengan baik maka pastikan bahwa Anda menempatkan file PUBG Lite OBB di direktori yang benar pada Android. Jika game ini tertinggal atau tidak ditampilkan dengan benar maka Anda dapat men-download alat GFX pro PUBG Lite APK dari Google Play Store
untuk mengoptimalkan itu. Kami akan terus memperbarui tautan dengan tautan unduhan APK PUBG Lite terbaru segera setelah versi baru dirilis. Jadi kunjungi terus APK MOD terbaru untuk mengetahui tentang tanggal rilis dan pembaruan PUBG Mobile Lite terbaru. Jika Anda menghadapi masalah dalam mengunduh atau menggunakan PUBG Lite
APK 2022 untuk Android, beri tahu kami melalui komentar di bawah.
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