
Furby Boom APP FA 

Na jakich urządzeniach z systemem Android działa aplikacja?
★ Samsung Galaxy S2, S3, S3 Mini, S4, S4 Mini
★ Samsung Galaxy Note 2, 3, 8.0, 10.1
★ Samsung Galaxy Tab (Gen 1, 2, 3)
★ Samsung Galaxy Grand Duos
★ Toys R Us Tabeo 8
★ Motorola Droid RAZR HD
★ Motorola Droid RAZR Maxx HD (z wyjątkiem modelu XT926)
★ Google Nexus 4
★ Google Nexus 7
★ Amazon Kindle Fire HD (Kindle serii, 1. i 2. generacji TYLKO)** UWAGA:

★ Urządzenie musi być wyposażone w system operacyjny Android w 
wersji 2.3.3 lub nowszej

★ Amazon Kindle Fire HD generacja 3 nie jest kompatybilna,ponieważ 
nie jest wyposażona w mikrofon. Dodatkowo seria Ogień HD (w 
odróżnieniu od serii Kindle Fire HD) nie jest oficjalnie wspierany.  

Które platformy mobilne obsługują obecnie aplikację Furby 
Boom?
Apple (iOS) i Google (Android).

Czy mogę używać bezpłatnej aplikacji Furby Boom z moim 
Furby 2012?
NIE, aplikacja Furby Boom działa tylko z Furbym Boom

Jak bawić się aplikacją Furby Boom?
Możesz nazwać Furby’ego używając aplikacji Furby Boom — twój Furby 
Boom zapamięta swoje imię, a także imiona innych Furby Boom
Możesz śledzić na monitorze aplikacji zdrowie, nasycenie i czystość swojego 
Furby’ego. Czas na badanie? Spróbuj prześwietlić Furby’ego. Czy Furby jest 
głodny? Wyjmij przekąskę ze spiżarni aplikacji. Furby powinien się wykąpać? 
Umyj go pod wirtualnym prysznicem!
Gdy dbasz o Furby’ego Boom, on sam staje się gotowy, by o kogoś zadbać – 
wtedy właśnie dostajesz wirtualne jajko z Furbisiem!           
Pobierz bezpłatną aplikację Furby Boom już dziś i wypróbuj ją!

Ile zabawek Furby można zapisać w aplikacji?
Można zapisać maksymalnie trzy zabawki Furby. Aby zapisać nowego 
Furby’ego, należy najpierw usunąć starszego.
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Gdzie są zapisywane dane gier aplikacji Furby Boom?
Cała pamięć gier jest zapisywana na urządzeniu mobilnym, nie na Furbym.

Wiem, że są specjalne jajka z Furbisiami. Gdzie można je 
znaleźć?
Tak, dostępne są specjalne wirtualne jajka. Aby uzyskać szczegółowe informacje, 
wejdź na stronę Furby.pl.

Czy można zmienić imię Furby’ego?
Tak. W aplikacji Furby Boom przejdź do obszaru ustawień — zarządzanie grą — 
zmiana imienia Furby’ego.

Mam trudności ze zrozumieniem, jak korzystać z aplikacji 
Furby Boom.
Podczas pierwszej zabawy z aplikacją pojawi się samouczek, prowadzący przez 
kolejne kroki. Jeśli podczas gry będziesz nadal napotykać problemy, skorzystaj z 
opcji Pomoc w obrębie każdej funkcji lub głównego menu Pomoc, aby uzyskać 
wytyczne. Sekcja Furby TV zawiera wiele pomocnych samouczków wideo.

Moje urządzenie mobilne nie komunikuje się z Furbym Boom.
1. Sprawdź, czy używasz właściwej aplikacji — Furby Boom.
2.Upewnij się, że Furby nie mówi, gdy próbujesz go skomunikować ze swoim
urządzeniem mobilnym.
3. Sprawdź, czy ustawiono maksymalną głośność urządzenia mobilnego.
4. Jeżeli twoje urządzenie jest w futerale, upewnij się, że głośniki nie są
zasłonięte. Zdejmij futerał i spróbuj ponownie.
5. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, umieść swoje urządzenie mobilne w
odległości 7,5–12,5 cm od swojego Furby’ego.
6.Upewnij się, że wokół jest możliwie cicho, gdyż Furby skupia się najlepiej w
cichym otoczeniu.
7.Ustaw Furby’ego na płaskiej powierzchni, manipulowanie nim utrudnia
komunikację.
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Na jakich urządzeniach z systemem iOS działa aplikacja? 
★ iPod generacja 4 lub nowsza
★ iPhone 4 lub nowszy
★ Wszystkie modele iPada
Urządzenia z systemem iOS muszą być wyposażone w jego wersję 4.3 lub nowszą.
Z powodu ograniczeń sprzętowych aplikacja może nie mieć pełnej
funkcjonalności na niektórych starszych urządzeniach.

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)
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Dlaczego, chociaż widzę aplikację Furby Boom jako 
dostępną w sklepie Google Play, napotykam na trudności 
podczas pobierania/korzystania z aplikacji? 
Najprawdopodobniej próbujesz użyć aplikacji Furby Boom na nieobsługiwanym 
urządzeniu. Patrz powyższa lista zgodności.

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” 

Czy w celu gry w aplikacji Furby Boom konieczne jest 
korzystanie z danych komunikacji komórkowej?
Z powodu znacznej ilości gier w aplikacji Furby Boom rozmiar pliku jest dość 
duży i dla większości urządzeń w celu pobrania/aktualizacji konieczne jest 
skorzystanie połączenia bezprzewodowego. Połączenie bezprzewodowe jest 
wymagane wyłącznie podczas początkowego pobierania lub aktualizacji 
aplikacji, nie podczas faktycznej gry. Aplikacja Furby Boom nie wymaga podczas 
gry żadnego rodzaju połączenia przesyłu danych (bezprzewodowego lub 
komórkowego).

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).

Próbuję pobrać aplikację Boom ze sklepu Google Play i 
napotykam na błąd. Zgodnie z jego treścią moje urządzenie 
jest nieautoryzowane.
Użytkownicy urządzenia Amazon Kindle Fire HD muszą pobierać aplikację  
przez sklep Amazon App
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