
Furby 2012 APP FAQs 

Czy mogę używać bezpłatnej aplikacji Furby z moim 
Furbym?
Tak. Bezpłatna aplikacja umożliwia przygotowywanie pożywienia i 
karmienie Furby’ego, tłumaczenie z Furbish na polski oraz umożliwia dostęp 
do słownika słów w Furbish i ich znaczeń.

Opis funkcji aplikacji dla systemow iOS i Android: 
Zmiana głosu: Spraw, aby Twój FURBY miał głos potężny jak słoń lub 
delikatny jak wiewiórka. Użyj eliksiru, aby usłyszeć zmianę głosu Furby’ego!

Kreator wideo: Uczyń swojego Furby’ego gwiazdą filmu! Włącz nagrywanie i 
dawaj Furby’emu wskazówki za pomocą aplikacji tak, aby zagrał rolę godną 
nagród!

BoomBox: Furby! Zaśpiewaj to! Wybierz jedną z 4 piosenek i słuchaj, jak 
FURBY śpiewa wraz z nią. Zgromadź kilka zabawek Furby i słuchaj, jak tworzą 
zgodny chór!

Deli: Przyrządź specjalną kanapkę i daj ją swojemu Furby’emu.

Spizarnia: Spiżarnia: Karm swojego Furby’ego wszystkimi rodzajami 
pożywienia.

Lulla Baah: Czy Twój FURBY potrzebuje rozrywki? Latające owce pomogą 
Furby’emu w relaksie.

Tłumacz: Tłumacz to, co mówi Furby na polski.

Słownik: Szukaj słów w języku Furbish i poznawaj tłumaczenia na polski i 
odwrotnie.

Dlaczego niektóre funkcje dostępne na urządzeniu z 
systemem iOS nie są dostępne jeszcze na urządzeniu z 
systemem Android?
Na rynku dostępnych jest wiele różnych urządzeń mobilnych. Każde z 
nich ma własną specyfikację sprzętową. Te różnice mogą wpływać na to, 
które funkcje aplikacji są dostępne na danym urządzeniu.

Na jakich urządzeniach z systemem iOS działa 
aplikacja?
Na wszystkich urządzeniach z systemem iOS (iPod, iPad i iPhone), 
na których zainstalowana jest wersja iOS 4.3 lub nowsza. Z powodu 
ograniczeń sprzętowych aplikacja może nie mieć pełnej 
funkcjonalności na niektórych starszych urządzeniach.
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Dlaczego nie mogę znaleźć aplikacji Furby w sklepie 
iTunes App?
Twoje urządzenie może być wyposażone w starszą wersję systemu iOS. 
Postępując zgodnie ze wskazówkami na stronie pomocy technicznej firmy 
Apple, zaktualizuj system iOS na swoim urządzeniu do najnowszej wersji: 
http://support.apple.com/kb/HT4972

Moja aplikacja Furby (iOS) uległa awarii, co mogę zrobić?
Spróbuj włączyć aplikację ponownie. Jeżeli aplikacja nie włączy się 
prawidłowo, spróbuj ją kompletnie zamknąć, a potem włącz ponownie. Aby 
wykonać całkowite zamknięcie, wykonaj następujące kroki: 
1. Jeden raz stuknij przycisk Strona główna na urządzeniu z systemem iOS.
2. Gdy na urządzeniu z systemem iOS pojawi się ekran strony głównej,
dwukrotnie stuknij przycisk strony głównej.
3. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji Furby.
4. Stuknij raz czerwony znak minusa, kiedy się ukaże. Naciśnij przycisk
strony głównej, aby powrócić do ekranu głównego.

Dlaczego moja aplikacja Furby dla urządzenia z systemem 
iOS zgłasza błąd?  
Musisz przyznać aplikacji dostęp do aparatu fotograficznego i/lub zdjęć. 
Settings (Ustawienia) — Privacy (Prywatność) — Photos (Zdjęcia) — Nazwa 
aplikacji 
Może być również konieczna zmiana ograniczeń urządzenia.  
Settings (Ustawienia) — General (Ogólne) — Restrictions (Ograniczenia)

Jakie języki obsługuje aplikacja Furby?       
System iOS: Angielski, francuski, chiński mandaryński, japoński, hiszpański, 
niemiecki, holenderski, rosyjski, koreański, polski, turecki, portugalski, 
włoski, szwedzki, norweski, duński oraz fiński.        
System Android: Angielski

Na których rynkach dostępna jest aplikacja Furby? 
Systemy iOS i Android — stan na dzień 1 czerwca 2013: Peru, Argentyna, 
Australia, Austria, Belgia, Boliwia, Brazylia, Kanada, Chiny, Kostaryka, 
Chorwacja, Czechy, Dania, Dominikana, Ekwador, Salwador, Estonia, 
Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Gwatemala, Honduras, Hongkong,  
Węgry, Indonezja, Irlandia, Izrael, Włochy, Japonia, Korea Południowa, 
Łotwa, Liban, Litwa, Luksemburg, Makau, Malezja, Malta, Meksyk,   
Holandia, Nowa Zelandia, Nikaragua, Norwegia, Panama, Paragwaj,   
Filipiny, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Singapur, Słowacja,   
Słowenia, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja,   
Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania,  
Stany Zjednoczone, Urugwaj, Wenezuela.  
Serbia: TYLKO system Android
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Czy mogę używać aplikacji Furby na moim urządzeniu z 
systemem Android?
Tak. Aplikacja Furby będzie dostępna w sklepie Google Play od 23 listopada.

Na jakich urządzeniach z systemem Android działa 
aplikacja?
1. Samsung Galaxy S2, S3, Galaxy Tab 2 10.1 i Galaxy Note 2.
2. Amazon Kindle Fire HD
3. Google/Asus Nexus 7
4. Motorola Droid RAZR Maxx HD (z wyjątkiem modelu XT926)
UWAGA: Urządzenie musi być wyposażone w system operacyjny Android w
wersji 2.3.3 lub nowszej

Moja aplikacja Furby (Android) uległa awarii, co mogę 
zrobić?
Spróbuj włączyć aplikację ponownie. Jeżeli aplikacja nie włączy się 
prawidłowo, spróbuj ją kompletnie zamknąć, a potem włącz ponownie. W 
zależności od urządzenia wymagane czynności mogą być różne. Poniższe 
ogólne kroki należy stosować jako wytyczne, pomagające klientowi:
1. Na ekranie głównym lub menu wybierz opcję „ustawienia”.
2.Wybierz opcję „aplikacje”.
3.Wybierz opcję „zarządzanie aplikacjami”.
4.Wybierz aplikację „Furby”.
5.Wybierz opcję „Wymuś zatrzymanie”

Moje urządzenie mobilne nie komunikuje się z Furbym.
1. Upewnij się, że wokół jest możliwie cicho, gdyż Furby skupia się najlepiej w
cichym otoczeniu.
2. Nie mów do Furby’ego podczas próby nawiązania skomunikowania go z
urządzeniem mobilnym.
3. Upewnij się, że Furby nie mówi, gdy próbujesz go skomunikować ze swoim
urządzeniem mobilnym.
4. Ustaw Furby’ego na płaskiej powierzchni, manipulowanie nim utrudnia
komunikację.

Czy aplikacja Furby obsługuje technologię Apple AirPlay? 
Nie, aplikacja Furby nie jest przeznaczona do korzystania z technologii AirPlay.

Po aktualizacji systemu operacyjnego iOS 7 Furby i 
aplikacja nie komunikują się. Urządzenie prosi o 
dostęp do mikrofonu.
Należy przyznać aplikacji dostęp do mikrofonu. Settings 
(Ustawienia) — Privacy (Prywatność) — Microphone (Mikrofon) — 
Nazwa aplikacji — Select On (Wybierz włączenie).
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