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Sago mini superhero apk

THEO DÕI CHÚNG TÔI App Info Lae APK [1.0] (57.21 MB) Sago Mini Superhero DescriptionA armas stiil küüliku mäng, mäng küüliku kangelane Jack, võimu hämmastav, õiglus linnas, et aidata teisi, mängijad kontrolli Jack lõpule seeria mängu tähemärki, luua oma kangelane maailmas. Internet Võimaldab teil internetivõrku juurde pääseda. Juurdepääs wifi staatus Võimaldab juurdepääsu teabele Wi-Fi võrkudes. Access i võrgu olek
Võimaldab juurdepääsu võrguteabele. Kirjutage väline mälu võimaldab teil kirjutada välise lebama, näiteks SD-kaardi. Wake lock Võimaldab kasutada PowerManager WakeLocks takistada protsessor allaneelamine või lukustamine ekraani. com.android.vending.CHECK_LICENSE luba rakenduse kliendile. com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE Luba kliendi rakendus. Helisätete reguleerimine Võimaldab reguleerida
globaalseid helisätteid. Lugege välist salvestusruumi Võimaldab lugeda välisest mäluruumist, näiteks SD-kaardilt. Kõik versioonid Lae Infomation Size 57.2MB versioon 1.0 Versioon kood 18 Lang am ar bg ca cs da de el en-GB es es-US fa fi fr hi hr hu see iw iw i ko ltlv ltlv. nl pl pt-BR pt-PT ro ru en sl sr sw th tl tr uk vi zh-CN zh-TW Interneti luba ACCESS_WIFI_STATE ACCESS_NETWORK_STATE WRITE_EXTERNAL_STORAGE
WAKE_LOCK CHECK_LICENSE saada MODIFY_AUDIO_SETTINGS READ_EXTERNAL_STORAGE Luba Tekst MUU: Võimaldab taotlusi avada võrgu müügivõimalusi. Võimaldab rakendustel pääseda juurde teabele Wi-Fi-võrkude kohta. Võimaldab rakendustel pääseda juurde võrguteabele. Võimaldab kasutada PowerManager WakeLocksi, et takistada protsessoril ekraani allaneelamist või lukustamist. Võimaldab rakendusel
reguleerida globaalseid helisätteid. STORAGE: Võimaldab rakendusel kirjutada välisele salvestusruumile. Võimaldab rakendusel lugeda välisest salvestusruumist. Operatsioonisüsteemid Min Sdk 15 Min SDK Txt Android 4.0.3,4.0.4 (ICE_CREAM_SANDWICH_MR1) Target Sdk 22 Target Sdk Txt Android 5.1 (LOLLIPOP_MR1) Multi Window No toetab ekraanid Väike, tavaline, suur, xlarge Cpu armeabi-v7a x86 Open Gl Int 0 toetab
mis tahes tihedus Jah Tihedus 120, 240, 320, 480, 640, 65535 Kasutaja funktsioone Kasutab wi-fi riistvara funktsioon: rakendus kasutab 802.11 võrgu (Wi-Fi) funktsioone seadmes. Kasutab funktsioonisensori riistvarafunktsioone: rakendus kasutab seadme praeguse suuna määramiseks seadme kiirendusmõõturi liikumisandmeid. Näiteks võib rakendus kasutada kiirendusmõõturi andmeid, et määrata, millal vertikaal- ja
horisontaalpaigutuse vahel vahetada. See kasutab kaudne funktsioon other.#The rakendus kasutab 802.11 võrgu (Wi-Fi) funktsiooni seadmes.#: allkiri Md5 C2645C9DFAB35C8392A2697B F0 6758A2 allkiri 1361962871312EDCC2D7EEB4CF432C5A93ACFD91 Sha256 4D027F DAEE E47605843D0FAA53EB419D11D3482FA01C73020CD5150DB9A721EF kehtib alates Reede Aprill 10 2015 17:59:03 CEST 2015 kuni: T Aug 26
17:59:03 CEST 2042 seerianumber 47bf5f55 Arendaja Arendaja Sago Ou Engineering Organisatsioon Sago Sago Mänguasjad Inc Locale Toronto Riik CA City Lisateabe saamiseks on vaja Android4.0.3 ja kuni armas stiil küülik küülik Mäng küülik kangelane Jack, jõud fantastiline, õiglus linna, et aidata teisi, mängijad kontrolli Jack lõpule rida mängu tähemärki, luua oma kangelane maailmas. Kommentaari jätmiseks logige sisse.
Superkangelane Sago Mini Android Screenshots Laadige alla ja installige Superkangelane Sago Mini APK Android Kui soovite vaikset kogemust, on oluline teada, kuidas kasutada APk faili pärast allalaadimist seadmesse. APK-d on androidi rakenduste toorfailid, mis sarnaneb .exe on Windowsi jaoks. APK tähistab Android i paketikomplekti (APK lühike). See on paketi failivorming, mis kasutab Android operatsioonisüsteemi levitada ja
installida mobiilirakendusi.&lt;br&gt; 4 lihtsat sammu, ma näitan sulle, kuidas kasutada Super Hero Sago Mini.apk telefonis, kui olete lõpetanud allalaadimine. Samm 1: Lae Superhero Sago Mini.apk seadmesse Saate seda teha kohe, kasutades ühte meie download peeglid allpool. 99% on kindel, et see töötab. Kui laadite APK oma arvutisse, lohistage see oma Android-seadmesse. 2. toiming: lubage seadmes muude tootjate
rakendused. Super Hero Sago Mini.apk installimiseks peate veenduma, et kolmanda osapoole rakendused on praegu lubatud installiallikana. Lihtsalt menüüsse&gt; seaded&gt; turvalisus&gt; ja kontrollige tundmatuid allikaid, et telefon saaks installida google play poest erinevatest allikatest pärinevaid rakendusi. Android 8.0 Oreo, selle asemel, et kontrollida globaalset sätet, mis võimaldab installida tundmatutest allikatest, palutakse
teil lubada failide installimine brauserisse või failihaldurisse esimest korda, kui proovite installida APK-sid. Samm 3: Mine failihaldur või brauser nüüd peate leidma Superhero Sago Mini.apk sa lihtsalt alla laadida. Soovi korral saate failihalduri rakenduse alla laadida ka siit, et saaksite hõlpsalt leida faile oma Android-seadmest. Kui olete leidnud Super Hero Sago Mini.apk faili, klõpsake seda ja alustada tavalist paigaldusprotsessi. Kui
küsitakse, klõpsake nuppu Jah. Kuid lugege kõiki ekraanil kuvatavaid juhiseid. Samm 4: Enjoy Super Hero Sago Mini on nüüd teie seadmesse installitud. Nautida! Kas apk kasutamine on ohutu? Ignoreeri kõik kuulujutud või veebilehed, mis ütlevad teisiti. APK-d on tavaliselt sama turvalised kui windowsi arvuti .exe, nii et kõige tähtsam on see, et peaksite need alati usaldusväärsetelt veebisaitidelt alla laadima. Tavaliselt ei ole teil
midagi muretseda, sest pakume mõned ohutumad veebilehed meie APK laadida peeglid allpool. Täname, et lugemine see juhendaja. Lae rakendus all Superhero Sago Mini v1.1 APK Lae Peeglid Mis on uut Superkangelane Sago Mini v1.1 Release Date: 2016-05-19 Praegune: 1.1 Faili suurus: 171,45 MB Arendaja: Sago Mini Ühilduvus: nõuab iOS 7.0 või uuemat versiooni. ja Android KitKat 4.4, Lollipop 5.0, Marshmallow 6.0, Nougat
7.0, Oreo 8.0, Android P 9.0 või uuem. Jack küülik puruneb läbi taeva nagu Sago Mini Superkangelane! Fly koos Jack, kui ta tõstab võimatu kaalu, kasu energiat porgandid ja kaitseb linna. Kas sa aitad part üle tänava või jagada jäätist kaheksajalaga, Jack on siin, et päästa päev! Ideaalne väike superheroes üle maailma, Superhero Sago Mini toetab uurimist ja võime aidata, koos hea annus mängu. Lapsed ja vanemad armastavad
seda põnevat uut täiendust auhinnatud Sago Mini rakenduse sarjale. Nr in-app ostud või kolmanda osapoole reklaami, need lõputud mängukogemused on esimesed rakendused ideaalne vähe ones. Omadused • Kasutage oma sõrme teha super-jack lennata läbi suurlinna • Juhend Jack kollane märke avastada lõbus animatsioone • Avasta Jack, kuidas ta aitab oma sõpradega • Rohkem kui 30 lõbus animatsioone avastada • Invent
lugusid, et see sobiks tegevus • Soovitatav lastele vanuses 2-4 • Play ilma Wi-Fi või internet • No in-app ostud või kolmanda osapoole reklaame, et teie ja teie lapsed saavad uurida ilma katkestusteta! Meie meeskond arendajad ja loojad loob rakendusi, mida lapsed armastavad ja usaldavad. Me julgustame lapse loomulikku võlutunnet, loovust ja imesid luua ohutuid, positiivseid ja lõbusaid rakendusi. Miljonid vanemad tugineda Sago
Mini esimene ideaalne app väikestele. Peegel 1:: Lae APK Liitu Sago Mini World ja saada piiramatu juurdepääs meie täielik kogumine 30 + auhinnatud mängud, kõik ühes lapsesõbralik rakendus! Reisimine Harvey, Jinja, Robin ja Jack nagu te uurida ruumi, lennata läbi metsa, ehitada robot, kujundada koletis, sõita firetruck, süvamere sukelduda, saada superkangelane, külastada oma sõpradega ja rohkem - kõik ühes tujukas
maailmas. Ideaalne eelkooliealistele! Soovitatavad New York Times, Guardian ja USA Today Kõik nende rakendused on delikatess lastele. – GuardianIncludes: • Robot Partei (Laste tehnoloogia ülevaade – toimetaja valiku auhind 2016)• Toolbox (App Store Best of 2015)• Road Trip (Vanema valik – Kuld 2016)• Beebid (Webby ' s – Honoree) • Monsters (Cinekid App of the Year – Runner Up)&amp; palju, palju! Lisaks saavad liikmed
eksklusiivse esmase juurdepääsu uutele versioonidele ja värskendustele. Jagage ühte Sago Mini Worldi tellimust kogu perega, sõltumata platvormist või seadmest. Omadused: • Mängi allalaaditud mänge ilma Wi-Fi või Internet• Eksklusiivne sisu, uuendatakse kuus • Kasutage ühte tellimust mitmes seadmes• Saada regulaarselt värskendusi oma lemmik tähemärki • Ideaalne lastele vanuses 2-5• No third party või in-app ostud
liikmetele• Teeb ideaalne kingitus uudishimulik lapsedSubscription Andmed • Uued kasutajad on juurdepääs tasuta prooviperiood ajal sisse logida. Kasutajad, kes ei soovi jätkata oma liikmelisust pärast kohtuprotsessi peaks tühistama seitse päeva tagasi on ärkvel, et nad ei võeta. Igal uuendamise kuupäeval (kuus või aastas) võetakse teie kontolt automaatselt tasu teie tellimuse eest. Kui te ei soovi, et nende eest võetaks
automaatselt tasu, avage oma konto sätted ja lülitage automaattaaste välja. Teie tellimus võidakse igal ajal ilma lisatasuvõi leppetrahvita tühistada. (Märkus: Teile ei tagastata tellimuse kasutamata osa.) Lisateavet leiate meie KKK-st. - Kui vajate abi, teil on küsimusi või soovite öelda tere, lõpetada worldsupport@sagomini.com Privacy Sago Mini on pühendunud kaitsta oma privaatsust ja privaatsust oma lastele. Me järgime rangeid
eeskirju, mis on kehtestatud Lapse võrguprivaatsuse kaitse reegliga (COPPA), et kaitsta teie lapse teavet võrgus. Loe meie privaatsuspoliitikat siit. Kasutustingimused: smarturl.it/termsofuse Sago Mini on auhinnatud ettevõte pühendatud mängu. Teeme rakendusi ja mänguasju eelkooliealistele üle kogu maailma. Mänguasjad, mis seemned kujutlusvõimet ja kasvada ime. Me toome läbimõeldud disaini ellu. Laste jaoks. Vanemate
jaoks. Nalja eest. Me armastame uusi sõpru! Instagram: @sagominiFacebook: Sago MiniTwitter @sagominiSay hello@sagomini.comJoy Sago Mini World ja saada piiramatu juurdepääs meie täielik kogumine üle 30 auhinnatud mängud, kõik ühes laste app! Reisimine Harvey, Jinja, Robin ja Jack nagu te uurida ruumi, lennata läbi metsade, ehitada robotid, disain koletised, sõita tuletõrjeautod, sukelduda süvamere, saada superheroes,
külastada sõpru ja rohkem - kõik ühes maailmas. Ideaalne lastele lasteaias! Soovitatavad New York Times, Guardian ja USA Today Kõik nende rakendused on lastetoit. Nende hulka kuuluvad: • Robot Party (Laste tehnoloogia ülevaade - Toimetaja valik award 2016)• Toolbox (Parim App Store 2015)• Road Trip (Valik vanematele - Gold 2016)• Baby (Webby alates - Honoree)• Monster (Cinekid App of the Year - Runner-up)&amp;
rohkem! Lisaks on liikmetel eksklusiivne esmane juurdepääs uutele väljaannetele ja värskendustele. Jagage oma Sago Mini Worldi tellimust kogu perega , olenemata platvormist või seadmest. Soovitatavad:• Play allalaaditud mänge ilma Wi-Fi või Internet• Eksklusiivne sisu, uuendatakse iga kuine• Kasutage mitme seadme tellimusi• Saada regulaarselt värskendusi oma lemmik tähemärki• Ideaalne lastele vanuses 2-5• No kolmanda
osapoole reklaame või in-app ostud liikmetele• Tee täiuslik kingitus uudishimulik lapsed Tellimuse üksikasjad• Uued kasutajad on juurdepääs tasuta prooviversiooni sisselogimise ajal. Kasutajad soovite jätkata oma liikmeks kohtus, nii tühistada enne seitsme päeva lõppu, et sa ei saa laetud. Igal uuendamise päeval (kuus või aastas) võetakse teie kontolt automaatselt tasu teie tellimuse eest. Kui te ei soovi automaatselt laadida, oma
kontosätetejuurde ja lülitage automaatne pikendamine uuesti välja. Teie tellimus võidakse igal ajal ilma tasude ja trahvideta tühistada. (Märkus: Võitsite tellimuse kasutamata osa eest raha tagasi.) Lisateavet leiate meie worldsupport@sagomini. Järgime rangeid coppa (Online Privacy Policy) reegleid, mis tagavad teie lapse võrguteabe kaitse. Loe meie täielikku privaatsuspoliitikat siit. Kasutustingimused: smarturl.it/termsofuseSago
Mini on auhinnatud ettevõte mängu. Teeme rakendusi ja mänguasju lasteaedadele üle maailma. Mänguasjad, mis seemnefantaasiad ja kasvavad imekombel. Me toome läbimõeldud disaini ellu. Laste jaoks. Vanemate jaoks. Nalja eest. Me armastame uusi sõpru! Instagram: @sagominiFacebook: Sago MiniTwitter @sagominiNói palun chào@sagomini.com chào@sagomini.com
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