
YARATICI ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
Geçmişin parçalarını birleştirerek yaratıp, hayal et. Dinozorların dünyaya hakim olduğu tarihi 
dönemi gerçeğe dönüştürmek ister misin?

Artırılmış gerçeklik ile geliştirilmiş yapboz oyun setleri, çocuğunuzun yaratıcılığını 
geliştirirken, hayal gücü dünyasında bambaşka kapılar açılmasını sağlayacak.

İçerisinde 16 adet dev yapboz parçaları (Parçalar birleştirildiğinde yaklaşık 49x49cm’lik bir 
zemin oluşur.) ve 6 dinozor modelinin kilidini açmaya yarayan anahtar kartları bulunmaktadır. 
Yapbozu tamamlayıp cihazınıza tarattığınızda dev Tiranozor Rex animasyon modeli canlanır. 
Anahtar kartları taratarak diğer 6 dinozor modelini aktif edebilirsiniz. İçerisinde toplamda 7 
dinozor modeli bulunur.

1. Yapboz parçalarını birleştirerek tamamlayın ve düz zemine yerleştirin.

2. Ücretsiz Dinocodes uygulamasını indirin. Cihazınızı yapbozun üzerine çevirin ve gerçek 
boyutunda bir dinozorun gözlerinizin önünde canlanmasını seyredin. Onlarla video, fotoğraf veya 
selfie çekin. Çekildiğiniz görselleri e-posta veya sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla payla-
şın. Arkadaşlarınız yanınızdaki canlı dinozoru görünce çok şaşıracaklar.

Önemli Noktalar:
Bir seferde en fazla 6 kart algılanabilir.
Kartları taratırken çevrenin iyi aydınlatıldığından emin olun ve kartın üzerindeki yansımalardan 
kaçınmaya çalışın, böylece kart cihaz tarafından algılanabilecektir.



YARATICI ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
SIKÇA SORULAN SORULAR
-Tek seferde kaç kart tarayabilirim?
Tek seferde en fazla 6 kart algılanabilir.
-Kartları kullanarak neden 3D modeli etkinleşti-
remiyorum ?
Şu dört maddeye dikkat etmeniz gerekli;
*Çevrenin iyi aydınlatıldığından emin olun ve 
kartın üzerindeki yansımalardan kaçınmaya 
çalışın, böylece kart cihaz tarafından algılanabi-
lecektir.
*Kameranızı kartlara yaklaştırın.
*Kartları sabit tutun.
*Bazı cihazlar ön kameralarıyla kartları taraya-
mayabilir.
-Karakterleri nasıl harekete geçirebilirim?
Karakterlerin hareketlenmesi için üzerine 
tıklayın.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Tüm özelliklerden yararlanabilmek  için AR 
Floor Puzzles Dinocodes kiti ile AR Dinocodes 
uygulamasını kullanın. 
Bazı özellikleri kullanabilmek için internet 
bağlantısı gereklidir. Online içerik indirirken 
mobil veri ücretlerine maruz kalmamak için bir 
Wi-Fi ağına bağlanın. Eğer Wi-Fi bağlantısı 
yoksa hücresel veri kullanabilir. Fotoğrafları 
ve videoları paylaşma süresi internet hızınıza, 
dosya boyutuna ve cihaz performansına 
bağlıdır.
Bir seferde en fazla 6 kart algılanabilir.
Kartları taratırken çevrenin iyi aydınlatıldı-
ğından emin olun ve kartın üzerindeki 
yansımalardan kaçınmaya çalışın, böylece 
kart cihaz tarafından algılanabilecektir.
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