
Dobrodružství s aplikací FURBY BOOM může začít

To, jak budete s FURBYM zacházet, bude utvářet jeho osobnost.

FURBY mluví FURBŠTINOU!
Čím víc si budete s FURBYM hrát, 
tím lépe bude mluvit anglicky.

Kompletní slovník FURBŠTINY 
najdete na stránkách www.furby.com 
nebo v bezplatné aplikaci FURBY BOOM.

Pečuj
o FURBYHO
tím... 

Jak získat 
virtuální 
vajíčka:

Vajíčka se 
vylíhnou 
a FURBLINGS 
porostou...

když založíte 
město FURBY 
FURBLINGS

Vložte do Furbyho baterie.

POUŽIJTE
ALKALICKÉ
BATERIE
NEJSOU SOUČÁSTÍ
BALENÍ

PROHLÁŠENÍ FCC DŮLEŽITÉ: INFORMACE O BATERIÍCH

POZOR:
Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 Pravidel FCC. 
Používání je omezeno dvěma následujícími podmínkami:
 (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 2) zařízení musí 
akceptovat veškeré přijímané rušení, nežádoucí změny provozu, včetně  rušení, 
které by mohlo způsobit nežádoucí provoz. 
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení 
třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15.  Tyto limity jsou 
navrženy tak, aby zajišťovaly přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení 
při použípři používání v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat 
rádiové vlny a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit 
nežádoucí rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že se při určité 
instalaci rušení neobjeví. Pokud skutečně dojde k rušení rozhlasového či 
televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypnutím a zapnutím 
přístroje, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým 
z následujících opatření: 
• Změňte orientaci nebo polohu příjm• Změňte orientaci nebo polohu příjmové antény.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním 
technikem.
POZOR: Změny nebo úpravy na tomto zařízení, které nebyly 
výslovně odsouhlaseny stranou odpovídající za dodržování 
předpisů, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele 
použípoužívat toto zařízení. 
Toto digitální zařízení třídy B splňuje požadavky kanadské 
normy ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
 NMB-003 du Canada.
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1. PREVENCE VYTEČENÍ BATERIÍ
                a. Dodržujte pečlivě všechny pokyny. Používejte pouze uvedený typ baterií 
                    a ujistěte se, že jsou správně umístěny podle značek polarity + a -.
                b. Nepoužívejte současně staré a nové baterie ani standardní (zinko-uhlíkové) 
                   s alkalickými bateriemi.
                c. Spotřebované nebo vybité baterie z výrobku vyjměte.
                d.                d. V případě, že se výrobek nebude delší dobu používat, baterie vyjměte.
                e. Svorky nezkratujte.
                f. DOBÍJECÍ BATERIE: Nepoužívejte současně s jinými typy baterií. Před 
                  dobíjením vždy baterie z výrobku vyjměte.
                  Baterie dobíjejte pod dohledem dospělé osoby.
                  NEDOBÍJEJTE JINÉ TYPY BATERIÍ.
2. V případě, že tento produkt ruší jiné elektrické přístroje nebo je jinými přístroji rušen, 
odstodstraňte ho z dosahu těchto přístrojů.V případě potřeby produkt resetujte (vypnutím 
a opětovným zapnutím, nebo vyjmutím a opětovným vložením baterií).

FURBY se nehýbe 
a nic neříká.
FURBY se chová 
zvláštně.
FURBY po pár 
minutách usíná, i když 
si zrsi zrovna hrajeme.

FURBY možná 
potřebuje nové 
baterie.

Vyměňte baterie za nové!
Pokud se FURBY chová zvláštně 
i po výměně baterií, stiskněte
 restartovací tlačítko (jeho umístění
 viz Krok 1).

Postavte FURBYHO s kamarády 
k sobě čelem.

Zkuste je postavit blíž k sobě.

Pusťte ji hlasitěji!

Zkontrolujte, zda je reproduktor 
vašeho zařízení namířen 
k FURBYMU a přibližte ho.

POZNÁMKA: Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na zákaznický 
servis společnosti Hasbro na čísle 1-800-255-5516.

Zkontrolujte, zda je reproduktor 
vašeho zařízení namířen k FURBYMU 
a přibližte ho.

Aby zůstal FURBY vzhůru, každých 
pár minut ho pohlaďte, šťouchněte, 
polechtejte nebo jím zatřeste.

FURBY ostatní nevidí.
FURBY je od svých 
kamarádů příliš 
daleko.

FURBY hudbu neslyší.

FURBY ji neslyší.

Zařízení je 
od FURBYHO příliš 
daleko.

FURBY někdy přestane 
dávat pozor, když na hraní 
používáš pouze aplikaci.

FURBY 
ignoruje ostatní 
hračky FURBY.

Hudba hraje, ale 
FURBY nic nedělá!

FURBY nereaguje na 
aplikaci FURBY BOOM.

FURBY usíná při 
používání aplikace 
FURBY BOOM.

Aplikace FURBY BOOM 
na vašem zařízení na 
FURBYHO nereaguje.

PROČ?CO SE STALO? CO MÁM DĚLAT?

Vložení baterií: Křížovým nebo plochým šroubovákem (není součástí balení) 
odšroubujte šrouby z krytu prostoru pro baterie (šrouby zůstanou na krytu). 
Odstraňte kryt. Vložte 4 x 1,5 AA alkalické baterie. Nasaďte kryt a utáhněte 

šrouby. Není kompatibilní se staršími generacemi FURBYHO. 
Seznam kompatibilních zařízení najdete na stránkách Furby.com. 
Děti musí před připojením na Internet požádat rodiče o svolení.

Za
čí
ná
m
e Stáhněte si zdarma 

aplikaci Furby BOOM.

pečováním 
o FURBYHO

že FURBYHO
udržuješ
zdravého

že FURBYHO
vyčistíš

že FURBYHO
vezmeš

do koupelny

že FURBYHO
nakrmíš

v podobě dárku 
od virtuálních přátel když je

budete krmit když s nimi
budete hrát hry

když o ně
budete pečovat

když jim
vyzdobíte pokojíčky

výměnou
s přáteli

Otočte FURBYHO
vzhůru nohama

Pohlaďte ho,
polechtejte na bříšku,
nebo zatáhněte
za ocásek

Uspěte FURBYHO
zatažením za ocásek
po dobu 10 sekund

Nakrmte FURBYHO
prstem

Seznamte FURBYHO
s ostatními

UŽITEČNÉ RADY: DOBRÉ RADY:
• S vodou si FURBY nerozumí, držte 
se s ním tedy dál od van, bazénů, 
oceánů a všech dalších mokrých míst.

• Když s FURBYM mluvíte, dívejte se 
přímo na něj . Čím blíž k němu budete, 
tím lépe vás uslyší.

• FURB• FURBY snadno ztratí pozornost. 
Aby na vás mohl lépe reagovat, omezte 
veškerý okolní hluk na minimum.

• Kdyžmluvíšmocrychlenevímcoříkáš. 
Co?  FURBYHO zajímá, co říkáte, takže 
mluvte pomalu a zřetelně.

• Zamazal si FURBY něčím kožíšek? 
Jen ho  otřete čisJen ho  otřete čistým vlhkým hadříkem.

Dah-ay-loh-oo-tye! ------Dobré ráno!
Doo-oo-tye? -------------Co se děje?
Ah-tah kah! --------------Nakrm mě!
Dah-may-may! ----------To se mi líbí!
Dah-boo! ------------------Ani za nic!
Dah-kah-oo-nye --------------Děkuji.
Dah-noh-lah! ----------------Dah-noh-lah! -----------------Zábava!
Ee-kah-lee-koo ---------------Hudba.
Loo-loo-doo? -----------------Vážně?
Kah way-loh ----------------Já ospalý.

Zatřeste
s FURBYMMluvte

na FURBYHO

Nakloňte
FURBYHO

Pusťte
FURBYMU
hudbu

Pochovejte
FURBYHO

nalezením vajíček
a jejich oskenováním

(Podrobnosti na stránkách
Furby.com. Děti musí před

připojením na Internet požádat
rodiče o svolení).

Dejte své zařízení 
před FURBYHO.

Věk


