
V případě jakýchkoliv otázek týkajících se hračky 
Minimani nás prosím kontaktujte přes formulář 

na stránce www.minimani.toys nebo 
prostřednictvím emailu support@minimani.toys

Tento manuál se postupně aktualizuje s aplikací 
Minimani. Aktuální verzi manuálu naleznete 

online na www.minimani.toys/manual

Požadavky na systém:
iOS verze 8.0 nebo vyšší (iPhone, iPad a iPod touch)

Android verze 4.1 nebo vyšší

Aplikace si může od Vás po spuštění nebo po aktualizaci 
žádat kód na odemknutí. Je to jedinečný kód podle 

kterého umí aplikace rozeznat Vámi zakoupené zvířátko.

archivujte si tento kód

AuLea s. r. o., Pšeničná 10, 821 06 Bratislava, Slovakia

Unikátní kód aplikace

Děkujeme, že jste si zakoupili interaktivní 
hračku s rozšířenou realitou Minimani. 
Díky ní prožijí vaše děti množství zábavy. 
Hračka je poučná, vzdělává, rozvíjí logické 
myšlení, kreativitu a především 
zprostředkuje vašim dětem první užitečný 
kontakt se smartphonem či tabletem.

Návod k použití

T100-0000-0000

Stáhnete si aplikaci
ze stránky www.minimani.toys/app

nebo použijte naskenování QR kódu:

Po spuštení
odemknete aplikaci:

Vyberte si zvířátko ze série Minimani, 
které jste si zakoupili v balení spolu s 
knížkou a pěnovou hračkou. Následně si 
v MENU zvolte položku MAGIC a najděte 
si svou hračku nebo úvodní stranu knížky 
v magické realitě. Získáte tak přístup k 
celé funkcionalitě aplikace pro vámi 
zvolené zvířátko.

Přístup k ostatním funkcionalitám 
aplikace získáte buď zakoupením hračky, 
nebo pomocí služby in-app-purchase,
v jejímž rámci si můžete odblokovat 
všechny části aplikace.

Pokud ještě nemáte zakoupené některé 
zvířátko, aplikace vám umožňuje přístup
k němu v tzv. omezeném režimu. 
Přístupná je vám část hry
a funkcionalita foto.
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Po spuštění funkce MAGIC 
nasměrujte váš telefon nebo 

tablet na hračku a naskenujte ji.

Hračka Minimani využívá 
magickou realitu i v některých 

stránkách knížky. Najděte všechny 
magické stránky a získáte bonus!

animovaný
příbeh

interaktivní hra

kreativní
focení

magická
realita

magická
realita

interaktivní
hra

volný  level
Podporuje dětskou tvořivost 
a vaše děti budou prožívat 
skutečnou radost ze hry!

výber levelu

S funkcí FOCENÍ  si můžete 
vytvořit a sdílet zábavné magické 
fotografie se zvířecími kamarády.

kreativní
focení

V magické realitě malí zvířecí 
kamarádi Minimani v knížce 

najednou ožijí!


