
Furblings FAQs 

W jaki sposób włączyć lub wyłączyć Furbisia?
Podobnie jak wcześniejsze zabawki Furby, Furbisie nie mają przełączników 
włączania/wyłączania. Jedynym sposobem aktywacji jest naciśnięcie 
przycisku na głowie.

Jak zamontować baterie?
1. Poluzuj 1 śrubkę w plastikowej podstawce Furbisia za pomocą wkrętaka
krzyżowego lub z płaską końcówką
2. Wyjmij podstawkę
3. Włóż 3 alkaliczne baterie monetowe LR44 (A76).
4. Załóż podstawkę i dokręć śrubkę.

Gdzie na Furbisiu znajduje się kod daty?
Kod daty Furbisia jest wytłoczony na gorąco. Znajduje się on w przedziale 
baterii, w pobliżu przedniej lewej stopy.

Furbiś i/lub moje urządzenie z systemem iOS wydaje 
wysoki dźwięk.
Hałas, który słyszysz, powstaje podczas komunikacji Furbisia z 
urządzeniem mobilnym i innymi Furbisiami. Niektórzy go słyszą, inni nie. 
Niektóre zwierzęta również mogą słyszeć ten hałas. Nie martw się, dźwięk 
nie jest szkodliwy dla ludzi ani zwierząt.

Mimo wymiany baterii w moim Furbisiu na nowe baterie 
alkaliczne nadal zachowuje się on dziwnie. Jak to 
naprawić?
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk odświeżania (umieszczony 
w podstawce Furbisia), a następnie zwolnij go.

Mój Furbiś usnął i nie mogę go obudzić.
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk odświeżania (umieszczony 
w podstawce Furbisia), a następnie zwolnij go.
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Instrukcje czyszczenia Furbisia 
Delikatnie usuń większe zabrudzenia z futerka Furbisia ściereczką lub miękką 
szczoteczką. Następnie LEKKO wilgotną ściereczką usuń plamy. NIGDY nie 
wkładaj Furbisia do pralki, nie zanurzaj w wodzie, ani nie mocz go w inny 
sposób niż lekko wilgotną ściereczką. Do czyszczenia futerka NIE używaj 
detergentów, ani odplamiaczy.

Gdzie znajdują się czujniki Furbisia?
Furbiś reaguje wyłącznie na naciśnięcie przycisku na jego głowie. 

Czy do zabawy z Furbisiem trzeba mieć Furby’ego Boom?
Nie, ale posiadanie Furby’ego Boom wraz z Furbisiem zapewnia pełną 
interakcję i.

Czy mogę używać Furbisia z aplikacją Furby Boom? 
Tak, aplikacja Furby Boom* będzie działała z Furbisiami.  
* Dotyczy to wyłącznie wersji dostępnych po aktualizacji z 1 grudnia 2013.

Czy mogę używać Furbisia z aplikacją Furby 2012? 
Nie, aplikacja Furby 2012 nie będzie działała z Furbisiami.

W jaki sposób używać Furbisia z aplikacją Furby Boom?
1. Otwórz aplikację Furby Boom.
2. Stuknij ikonę pudełka kartonowego z jajkiem.
3. Stuknij ikonę dodawania jajka.
4. Stuknij ikonę odblokowania wirtualnego jajka.
5. Naciśnij przycisk na głowie Furbisia i poczekaj na zakończenie 
skanowania.

W jaki sposób uzyskać dostęp Furbisia do wszystkich 
funkcji aplikacji Furby Boom?
Furbisie odblokowują w aplikacji cyfrowe wersje samych siebie wraz z 3 
akcesoriami pokoju. Są to Furbisie - dzieci, zatem nie można ich 
prześwietlać, nie mogą się samodzielnie kąpać, używać prysznica lub jeść 
pożywienia dla dorosłych. Do opieki nad nimi potrzeby jest Furby Boom. 
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Czy można zmienić imię Furbisia? 
Tak. W aplikacji Furby Boom przejdź do obszaru ustawień — zarządzanie grą 
— zmiana imienia Furbisia.

Moje urządzenie mobilne nie komunikuje się z Furbym 
Boom.
1. Sprawdź, czy używasz właściwej aplikacji — Furby Boom (po aktualizacji
z 1 grudnia 2013).
2. Sprawdź, czy ustawiono maksymalną głośność urządzenia mobilnego.
3. Jeżeli twoje urządzenie jest w futerale, upewnij się, że głośniki nie są
zasłonięte. Zdejmij futerał i spróbuj ponownie.
4. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, umieść swoje urządzenie mobilne w
odległości 7,5–12,5 cm od swojego Furby’ego.
5. Upewnij się, że wokół jest możliwie cicho, gdyż Furby skupia się najlepiej
w cichym otoczeniu.
6. Ustaw Furby’ego na płaskiej powierzchni, manipulowanie nim utrudnia
komunikację.

Czy Furbiś umie tańczyć?
Nie, Furbisie nie poruszają się samodzielnie.

Czy Furbisie mogą komunikować się z innymi 
Furbisiami?
Tak, ale komunikacja jest ograniczona. Furbisie nie odpowiadają innym 
Furbisiom. Natomiast Furby Boom umie odpowiadać Furbisiom.

© 2015 Hasbro. All rights reserved. 




