
Furby 2012 FAQs 

W jaki sposób włączyć lub wyłączyć Furby’ego? 
Podobnie jak Furby 1.0, Furby Party Rockers nie ma przełącznika włączania/
wyłączania. Aby go wyłączyć, spróbuj wykonać następujące czynności: 
1. Umieść Furby’ego w cichym pomieszczeniu nie baw się z nim.
2. Wyjmij baterie.
3. Za pomocą aplikacji Furby uśpij Furby’ego (funkcja Lulla Baah).

Jak zamontować baterie? 
1. Poluzuj 2 śrubki w plastikowej podstawce Furby’ego za pomocą wkrętaka     
krzyżowego.
2. Wyjmij podstawkę.
3. Włóż 4 baterie alkaliczne AA.
4. Naciśnij przycisk odświeżania na 2 sekundy.
5. Załóż podstawkę i dokręć śrubki. 

Gdzie na Furbym znajduje się kod daty?
Kod daty jest wytłoczony na gorąco i znajduje się w przedziale baterii, przy 
ogonku.

Furby i/lub moje urządzenie z systemem iOS wydaje 
wysoki dźwięk.
Hałas, który słyszysz, powstaje podczas komunikacji Furby’ego z 
urządzeniem mobilnym i innymi zabawkami Furby. 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 Furbym na nowe baterie 
alkaliczne nadal zachowuje się on dziwnie. Jak to 
naprawić?
Wyjmij podstawkę Furby’ego i naciśnij na 2 sekundy przycisk odświeżania, 
a następnie załóż podstawkę. Spowoduje to zresetowanie sprzętu przy 
zachowaniu wszystkich danych osobowości.

Mój Furby usnął i nie mogę go obudzić.
Wyjmij podstawkę Furby’ego i naciśnij na 2 sekundy przełącznik 
odświeżania, a następnie załóż podstawkę. Spowoduje to zresetowanie 
sprzętu przy zachowaniu wszystkich danych osobowości.
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Instrukcje czyszczenia Furby’ego
Delikatnie usuń większe zabrudzenia z futerka Furby’ego ściereczką lub miękką 
szczoteczką. Następnie LEKKO wilgotną ściereczką usuń plamy. NIGDY nie 
wkładaj Furby’ego 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 Furby’ego?
Furby wyczuwa dotyk, ruch, dźwięk i inne Furby.

Czy Furby umie tańczyć?
Tak. Furby zatańczy do każdej muzyki!

Dlaczego Furby nie tańczy gdy odtwarzana jest muzyka?
Spróbuj włączyć inną piosenkę lub zwiększyć głośność muzyki.

Czy Furby może rozmawiać z innymi Furby?
Tak, Furby rozpoznaje obecność innych Furby i nawiązuje rozmowę. Jeśli 
spotkają się odpowiednie osobowości w odpowiednim nastroju, mogą nawet 
razem śpiewać. Czasem Furby są w dobrych stosunkach, czasem nie.

Mój Furby nie komunikuje się z innymi zabawkami Furby.
1. Sprawdź, czy oba Furby są skierowane do siebie twarzami.
2. Ponieważ Furby łatwo się rozprasza, w otoczeniu powinno być jak najciszej.  

Czy Furby reaguje na różne sposoby w zależności od tego, 
co robię?
Tak. Możesz łaskotać, pieścić, potrząsać, przytulać, przechylać, trzymać 
Furby’ego do góry nogami oraz pociągać go za ogonek. Każda interakcja ma 
wpływ na jego osobowość.
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Czy poszczególne kolory (lub opakowania) odpowiadają 
różnym osobowościom?
Nie. Wszystkie Furby mają na początku takie same osobowości. Różne 
osobowości rozwijają się w zależności od sposobu, w jaki się z nimi bawisz. 
Każdy Furby może przybrać każdą osobowość.

Ile osobowości ma Furby?
Aby się tego dowiedzieć, musisz się z nim dalej bawić.

W jaki sposób nadać Furby’emu pożądaną osobowość? 
Wszystkie Furby są na początku takie same i rozwijają osobowość w 
zależności od tego, jak się z nimi bawisz.

A jeżeli nie podoba mi się osobowość mojego Furby’ego?
Jeżeli nie podoba Ci się osobowość Twojego Furby’ego, spróbuj traktować 
go inaczej i zobacz jak się zmieni.

Jaki jest zasób słów Furby’ego?
Aby się tego dowiedzieć, musisz się z nim dalej bawić.

Furby nie reaguje na mój głos.
1. Mówiąc do Furby’ego musisz patrzeć prosto na niego/nią i mówić powoli i 
wyraźnie. Im bliżej niego/niej się znajdujesz, tym łatwiej Furby cię usłyszy.
2. Ponieważ Furby łatwo się rozprasza, w otoczeniu powinno być jak 
najciszej. 
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