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Herní sada Shigu Tacto Laser Game obsahuje
● 2 protiskluzové rámečky, které připevníte po bocích tabletu
● 4 různé figurky, každá má svoji funkci

Svítilna “Flashlight” - posviťte si na cestu a najděte skryté předměty

Zrcadlo “Mirror” - odrazte světelný paprsek pod správným úhlem

Hranol “Prism” - rozdělte světelný paprsek do 7 barev

Laser “Laser” - rozbijte překážky pomocí paprsku s vysokou intenzitou

Dostupné hry
● Space Quest
● Maze Craze
● The Adventures of Sana
● Agent Hoot

Hry jsou dostupné ve více než 200 levelech s různou obtížností. Vhodné pro děti od 5 let.
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Připoj 2 protiskluzové rámečky po stranách tabletu. Otevři aplikaci Tacto. Vyber mód
“Laser game”

Vyber si ze 4 her v aplikaci a začni hrát.

Vytvářej strategie, přemýšlej a bav se. Všechny pohyby provádíš za pomoci fyzických
figurek. Každá má svůj charakteristický footprint a nelze je proto zaměnit.
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● iPad 4  a novější
● iPad 2 & iPad Mini 1 nejsou podporovány

● Android o velikosti 7 palců a větší, s minimálně 2 GB RAM
● Samsung Tab A není podporován

● Fire HD 8 – 2018, 2020
● Fire HD 10 - 2021
● Fire 7 – není podporován
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Potřebuji Bluetooth připojení nebo baterie při hraní Tacto?
Ne. Spárování zařízení a hry probíhá pomocí 2 protiskluzových rámečků. Nepotřebujete už žádnou
nabíječku, baterie ani další hardware.

V jakých jazycích je aplikace dostupná?
Aktuálně je Shifu Tacto dostupné v 8 jazycích. Zatím je bohužel bez české podpory. Hra je dostupná
v angličtině, japonštině, francouzštině, němčině, polštině, nizozemštině, čínštině a korejštině.

Jak to vlastně celé funguje?
Hra Tacto je dodávána se 2 protiskluzovými rámečky. Ty připevníte po stranách kompatibilního zařízení,
stáhnete a spustíte aplikaci Tacto App v tabletu, vyberete verzi Laser game a hrajete. Všechny pohyby
na screenu zařízení provádějte pomocí figurek. Každá z nich má originální footprint, nelze je proto zaměnit.

Potřebuji Wi-Fi připojení pro hraní hry?
Ano i ne. Internetové připojení potřebujete pro stažení aplikace Tacto app.Samotná hra je již možná v offline
režimu. Nicméně – je dobré čas od využívat Wi-Fi připojení pro stažení aktualizací a nových herních levelů.

Pro koho je hra určená?
Hra je vhodná pro holky i kluky ve věku od 5 let. Hrát můžou sami v single módu.

Máš další otázky?
Odpověď získáš na: reachout@playshifu.com

nebo na české adrese a telefonu info@easystore.cz, +420 261 211 521, +420 608 768 790
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