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Orboot: (podstatné jméno) kouzelná věc, co tě přenese na daleká místa, která můžeš 
objevovat z pohodlí domova. 

Naskenuj glóbus a prozkoumej, co tě zajímá: 

           SHIFU ORBOOT

ZVÍŘATA                       PAMÁTKY                        KUCHYNĚ                KULTURA

VYNÁLEZY                        POLITICKÉ MAPY                    POČASÍ

           KOMPATIBILITA ZAŘÍZENÍ

Jestli se ti líbí glóbus, vsadíme se, že si oblíbíš i aplikaci! 

Nainstaluj si bezplatnou aplikaci Orboot,  
kterou najdeš na App Store, nebo v Google Play. 

Aplikaci spustíš na těchto zařízeních: 
• iPad 3. generace a novější 
• Všechny modely iPad Air a iPad Pro 
• iPad Mini 2 a novější 
• iPhone 6 a novější 
• Zařízení s operačním systémem Android a minimálně 3 GB RAM 3



           CO NAJDEŠ V BALENÍ

V krabici na tebe čeká: 

• Glóbus Orboot 

• Razítko 

• Rychlý návod 

• Cestovní pas 

• Knížka s nálepkami

           DOBRODRUŽSTVÍ ZAČÍNÁ PO SPÁROVÁNÍ APLIKACE

Stáhni si aplikaci Orboot  
na App Store, nebo 
v Google Play. 

Zvol si jazyk. Aplikace je 
zatím dostupná 
v 6 jazycích. 

Nastav si režim hry  
poklepáním na  „Play with 
Globe”.

Přihlaš se. Tento krok je volitelný. Přihlášení 
ti přinese několik her 
a měsíční přehled tvého pokroku. 

Nastav si aplikaci podle svých potřeb. 
Vyber si jméno a úroveň. Orboot umožňuje 
nastavit až 3 účty.  

Stažení aplikace ti zabere přibližně 15 
minut na internetu. Tento krok je 
automatický a jakmile synchronizace 
proběhne, objeví se domovská obrazovka.

Po stažení a spárování aplikace funguje bez připojení k internetu.
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           VYDEJ SE NA CESTU S ORBOOTEM

Jak pracovat s aplikací? 

Když naskenuješ ikony hvězdy v kruhu na 
glóbusu, objeví se 3D modely témat. 

Poklepem na jakýkoliv 3D model zjistíš víc. 

Témata a související 3D modely změníš 
výběrem tématu v pravém panelu na 
obrazovce. 

Jak skenovat? 

Snaž se co nejlépe překrýt ikonu hvězdy v 
kruhu na glóbusu s tou, kterou vidíš na 
středu obrazovky.

Skenování ti půjde 
nejlépe v dobře 
osvětléné místnosti.
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Poklepem na jakýkoliv 3D model zjistíš víc 
informací a zajímavostí. 

Na zelené záložce s hvězdou  
najdeš základní informace.  

Na žluté záložce zjistíš o tématu 
mnohem víc. Třeba srandovní  
detaily, nebo zajímavosti. 

V modré záložce s otazníkem na 
tebe čeká kvíz, ve kterém zjistíš, jak 
dobře jsi vybranou část 
prozkoumal a procestoval.

           OKO PARK

Nastav potravinový řetězec, 
zajisti vyvážený ekosystém  
a postarej se o vlastní 
národní park.
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• Ekosystém parku Oko se skládá z vody, půdy, rostlin, býložravců a masožravců. 

• Nouzová situace nastane, když v parku Oko nastane nerovnováha kvůli nedostatku nebo 
nadbytku zdrojů. 

• Ve všech zónách najdeš zvířata a zjistíš něco o jejich roli v potravním řetězci a jakou roli hrají 
v celém ekosystému. 

• Vyřeš problém s nerovnováhou tak, že použiješ nově nabyté znalosti. Přidej chybějící zdroje 
do problémových zón. 

• Když se ti podaří zajistit rovnovážný ekosystém, kruh Oko bude znovu nadšený!

           MYSTERIES

Připoj se k Shifu a Skye 
a pomož jim vyřešit záhady 
Orbootu.

• Vyber si příběh. 

• Stopy hledej skenováním 
správných ikon na glóbusu. 

• Získáš tak body za vyřešení 
záhady.
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           TOUR

Cestovní režim ti umožní 
aktivně používat aplikaci bez 
glóbusu. 

Zamiř na jakoukoliv část země 
na obrazovce, zazoomuj, klikni 

na jakýkoliv 3D model a dozvíš 
se víc.

           QUIZ WIZ

• K otestování svých znalostí si 
vyber kvíz ze 6 kategorií. 

• Za správné odpovědi postupně 
získáš body. Když odpovíš 
správně hned napoprvé, získáš 
rovnou 3 hvězdy. 

• Když si nevíš rady, Orboot ti 
pomůže najít 
správnou odpověď 
kliknutím na ikonu.
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           DALŠÍ ORBOOT HRY

Zahraj si s glóbusem Orboot další super hry.  

Dají se hrát bez aplikace, ale když budeš mít možnost appku použít, dozvíš se další zajímavosti.

           NA VÝPRODEJ

• Rozdělte se na 2 týmy. Každý tým dostane 3 kontinenty (Antarktida je 
neprodejné místo). 

• Tým A si vybere 3D model, který by si chtěl koupit, od týmu B.  

• Tým B se zeptá na 3 otázky související s daným tématem. 

• Aby tým A vybraný 3D model získal, musí správně odpovědět alespoň na 2 otázky. 

• Vyhrává tým, který jako první získá od soupeře 5 3D modelů.

           KDO DOSTANE VÍZUM

• Jeden z vás bude vízový úředník a zbylí hráči cestovatelé. 

• Každý cestovatel si vybere zemi, do které chce cestovat. 

• Vízový úředník se cestovatele zeptá na jakýchkoliv 5 otázek souvisejících se zemí, kam 
chce cestovat. 

• Aby mohl cestovatel do země odjet, musí správně odpovědět alespoň na 4 otázky. 
Vítězem je cestovatel, který jako první získá 10 vízových razítek do pasu.
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           KDO MÁ LEPŠÍ PAMĚŤ

• Hra pro 2 hráče – jeden z vás má minutu na zapamatování 3D modelů na 
kontinentu, nebo na části kontinentu. 

• Po uplynutí minuty musí druhému hráčí nahlas říct, které 3D modely si pamatuje. 

• Když si nemůže na žádnou vzpomenout, může se ještě na 5 sekund na Orboot podívat. 

• Vyhrává hráč, který si jako první vybaví všechny 3D modely.

           MOJE VOJSKO

• Cílem hry je vytvořit úplnou skuinu ze zástupců všech kategorií – zvířata, 
památky, kuchyně a kultura. 

• Na začátku každý hráč položí prst na jakoukoliv ikonu na glóbusu. 

• Každý postupně hází kostkami a podle toho, co mu padne, se přesunuje 
na další ikony a pokouší se shromáždit své vojsko. 

• Číslice zastupují směr pohybu:  
1 – jdi na sever  
2 – jdi na jih 
3 – jdi na východ 
4 – jdi na západ  
5 – dál neházíš 
6 – jdi jakýmkoliv směrem a házej ještě jednou 

• Kdo jako první získá kompletní skupinu, vyhrává.
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           HÁDEJ CO? 

• Cílem hry je uhádnout jaký 3D model tým protihráčů vybral. 

• Tým A prozradí svůj výběr jednomu hráči z týmu B a přdá 5 
charakteristických slov. 

• Pokud je například vybraný 3D model „slon”, může být 5 slov třeba zvíře, 
chobot, kel, Afrika, šedá. 

• Hráč týmu B se snaží vybraný 3D model svému týmu popsat tak, aby jej uhodli. Při popisu 
nesmí použít 5 vybraných slov ani žádná gesta. 

• Za každý uhodnutý 3D model má tým 10 bodů. Tým, který jako první nasbírá 50 bodů, 
vyhrává.

           FAQ 

• Jak změním jazyk hry? Na domovské obrazovce jděte do Menu -> Language –> popros 
rodiče / dospělé o zodpovězení rodičovské otázky –> změň jazyk. 

• Kde na svém zařízení najdu možnost povolit aplikaci přístup k foťáku? V nastavení. V 
seznamu všech stažených aplikací najdi Orboot. Klikni na Orboot aplikaci a povol přístup k 
fotoaparátu. 

• Na mém Apple zařízení zvuk funguje ve všech ostatních aplikacích, ale Orboot je bez 
zvuku. Co mám udělat? Přejeď po obrazovce iPadu a aktivuj ovládací centrum. Oranžovou / 
bílou ikonkou zvonku zrušíš tichý režim. 

• Funguje hra offline? Jakmile stáhneš všechny hry během prvního nastavení, můžeš 
používat aplikaci Orboot offline (bez připojení k internetu). 
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• Nové balení není kompletní, něco chybí nebo je poškozené. Můžete mi poslat náhradní? 
Za to se ti omlouváme. Napiš nám na reachout@playshifu.com, které součásti chybí nebo 
pošli fotku poškozené. Rozhodně ti pomůžeme. 

• Můžu si objednat doplňky, jako třeba razítko a nálepky navíc? Ano, můžeš. Navštiv náš 
eshop, kde najdeš extra cestovatelskou soupravu navíc: www.playshifu.com/shop. 

Máš další otázky? Odpovíme ti na reachout@playshifu.com, nebo na české adrese a telefonu 
info@easystore.cz, +420 261 211 521, +420 608 768 790.

Výhradní dovozce pro ČR / Výhradný dovozca pre SR:  
EasyCo s.r.o.,Golden office, Bezová 1658/1 

147 00 Praha 4, Česká republika 
+420 261 211 521, info@easystore.cz, www.easystore.cz
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