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Jak Hrát
How To play

Stáhněta a nainstalujte aplikaci 
"3DUplay" z obchodu 

Google Play nebo pro Apple  z App Store.
Search download and install the „3DUplay“ 

app on Google Play Store or Apple App Store.

Spusťte aplikaci a přeskočte test 
kompatibility zařízení, pokud víte, že 
vaše zařízení bude pracovat s aplikací.

Launch the app and skip the device 
compatibility test if you know your 

device will work with the app.

Postupujte podle pokynů na obrazovce 
a registrujte se pomocí QR kódu, který 

se nachází na zadní straně štítku.
Follow on-screen instructions and 

scan the Registration QR found on the 
back of the label.

Namiřte fotoaparát na vašem zařízení na kobereček 
a zaostřete klepnutím na obrazovku.

Point the camera on yoour device towards the 
transportation and they wil be scanned 

automatically, tap on screen to focus manually.

Obrázky se kouzelně objeví 
a koberec je připraven ke hře.

Characters will magically appear 
and the mat is ready-to-play.

Pozor! 
Před použitím provětrejte.Tablet ani smartphon není součástí.

Android:
Operační systém Kitkat 4.4. a novější. RAM 2 GB, doporučujeme 

Adreno GPU
Apple:

Operační systém IOS 7 a novější

Caution! 
Aerate before use. Tablet and Smartphones sold separately. 

Android:
Operation System Kitkat 4.4. above. RAM 2 GB, recommended Adreno GPU.

Apple:
Operation System IOS 7 above.

Složení: 
syntetické vlákno, 
barva potravinářská - ošetřená proti rozmazání

Použití:
Kobereček vždy umístěte na rovnou plochu, ne na hrubý povrch. Nevystavujte ji teplu 
ani přírodním vlivům. Pozor na ostré předměty.

Dbejte na řádné odstranění obalového materiálu, aby nedošlo k poškození zdraví dítěte. 
Výrobek splňuje požadavky stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 84/2001 Sb., 
o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.

Údržba:
kobereček udržujte v čistotě pouze bavlněným hadříkem navlhčeným v čisté vodě


