Unikátny kód aplikácie
Aplikácia môže po spustení alebo po aktualizácii od Vás
vypýtať kód na odomknutie. Je to jedinečný kód, podľa
ktorého vie aplikácia rozpoznať Vami zakúpené zvieratko.

Návod na použitie
Ďakujeme, že ste si zakúpili interaktívnu
hračku s rozšírenou realitou Minimani.
Vďaka nej prežijú vaše deti množstvo
zábavy. Hračka je poučná, vzdeláva, rozvíja
logické myslenie, kreativitu a predovšetkým
sprostredkuje vašim deťom prvý užitočný
kontakt so smartfónom či tabletom.

T100-0000-0000
archivujte si tento kód

Tento manuál sa postupne aktualizuje s
aplikáciou Minimani. Aktuálnu verziu manuálu
nájdete online na www.minimani.toys/manual
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa
hračky Minimani nás prosím kontaktujte cez
formulár na stránke www.minimani.toys alebo
prostredníctvom emailu support@minimani.toys
Požiadavky na systém:
iOS verzia 8.0 alebo vyššia (iPhone, iPad a iPod touch)
Android verzia 4.1 alebo vyššia
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Stiahnite si aplikáciu
zo stránky www.minimani.toys/app
alebo použite naskenovanie QR kódu:

po spustení
odomknite apliáciu:
Vyberte si zvieratko zo série Minimani,
ktoré ste si zakúpili v balení spolu
s knižkou a penovou hračkou. Následne si
v MENU zvoľte položku MAGIC a nájdite si
svoju hračku alebo úvodnú stranu knižky v
magickej realite. Získate tak prístup k celej
funkcionalite aplikácie pre vami zvolené
zvieratko.
Prístup k ostatným funkcionalitám
aplikácie získate buď zakúpením hračky,
alebo pomocou služby in-app-purchase,
v rámci ktorej si môžete odblokovať
všetky časti aplikácie.
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Ak ešte nemáte zakúpené niektoré
zvieratko, aplikácia vám umožňuje prístup
k nemu v tzv. obmedzenom režime.
Prístupná je vám časť hry
a fukcionalita foto.
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Podporuje detskú tvorivosť
a vaše deti prežijú skutočnú
radosť z hry!
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S funkciou FOTENIE si môžete
vytvoriť a zdieľať zábavné magické
fotografie so zvieracími kamarátmi.

magická
realita

Po spustení funkcie MAGIC
nasmerujte váš telefón alebo
tablet na hračku a naskenujte ju.

V magickej realite malí zvierací
kamaráti MINIMANI v podobre
hračky a knižky zrazu ožijú!

Hračka Minimani využíva
magickú realitu aj v niektorých
stránkach knižky. Nájdite všetky
magické stránky a získate bonus!

