FurReal Friends
Aplikacja FAQs:
O aplikacji:
Wejdź do Lasu Futrzaków, aby rozpocząć swoją podróż z przyjaźnią ze StarLily,
magicznym jednorożcem i przekształcić to co zwykłe w nadzwyczajne, dzięki jej
magicznym mocom.
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Poznawaj zaczarowany Las Futrzaków, aby odblokować swoje tajne skarby
Pielęgnuj StarLily i zostańcie najlepszymi przyjaciółmi na zawsze
Rozwijaj i personalizuj piękne Drzewko Życzeń
Naucz się grać magiczną muzykę w Kryształowych Grotach
Zbieraj fantastyczne przysmaki dla StarLily w Sadach Słodkości.
Twórz eksplozje kolorów w Tęczowym Wodospadzie
Kolekcjonuj dziesiątki tajnych błyskotek
Dekoruj Drzewko Życzeń wszystkimi zebranymi błyskotkami, jakie odkryjesz
Podłącz StarLily pluszowe zwierzątko do zabawy w aplikacji, aby zintegrować
oba urządzenia i uzyskać doświadczenie wyjątkowej zabawy.

Na jakich urządzeniach z systemem
Android działa aplikacja?
Ta aplikacja jest obsługiwana przez urządzenia z systemem OS 2.3.5 lub
nowszym:
♦ Google Nexus 4, 5, 6 i 7
♦ HTC One M8
♦ Lenovo IdeaPad
♦ LG Optimus G 4.
♦ Samsung Galaxy Note II, III, 8,0 “i 10,1”
♦ Samsung Galaxy SII 6., SIII, SIV, SV, SIII Mini i Mini SIV
♦ Samsung Galaxy Tab 7,0 „i 10,1”, Tab 2 7.0 „i 10.2” oraz Tab 3 7.0 „, 8.0” i 10.1 „
♦ Sony Xperia Ion 8. i Z Ultra
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Aplikacja nie jest kompatybilna z wcześniejszymi aplikacjami oraz innymi
zwierzętami FURREAL Friends.
Ta aplikacja nie wymaga dostępu do Internetu, aby grać.
Na jakich urządzeniach z systemem iOS działa aplikacja?
Ta aplikacja jest obsługiwana przez urządzenia z systemem iOS 7.0 lub
nowszym:
♦ iPad 2, 3, 4, i 5
♦ iPad Mini 1, 2, i 3
♦ iPad Air 1 i 2
♦ iPhone 4, 4S, 5, 5C, 6, i 6+
♦ iPod Touch 5G
Aplikacja nie jest kompatybilna z wcześniejszymi aplikacjami oraz innymi
zwierzętami FURREAL Friends.
Ta aplikacja nie wymaga dostępu do Internetu, aby grać.

Jak upewnić się czy produkt reaguje prawidłowo?
Aby upewnić się, że produkt reaguje prawidłowo do aplikacji należy:
Upewnij się, czy Twoje urządzenie i system operacyjny (OS) obsługują aplikację.
• Ustaw maksymalną głośność urządzenia i zezwól na dostęp aplikacji do
mikrofonu urządzenia, gdy zostanie wyświetlony monit.
• Skieruj mikrofon i głośnik w urządzeniu do swojego zwierzaka, nie dalej niż
10 cm (4 cale). Urządzenie może wyglądać jakby było do góry nogami, ale
wówczas będzie działać lepiej.
• Zamknij wszystkie aplikacje działające w tle.
• Zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów, w menu Ustawienia
w aplikacji celem uzyskania dodatkowych wskazówek.
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