
                                       मोबाईल app ची माहिती          

                                        Animal Face 

नमस्कार , 

तंत्रस्नेही ममत्रांनो..! 

Photo Editor, Photo Mixing  इत्यादी अनेक app प्ले स्टोअर वरती आहते. यातील अनेक app 

मधनू मनोरंजक फोटो मियेट करता येतात. 

असाच एका मनोरंजक app ची मामहती आज पाहूया. 

★ या app ने आपण काढलेला फोटो मकंवा गॅलरी तील फोटो फेस चेंज करून त्यास  animal face 

मध्य ेट्रान्सफर करता येते. 

★ हल्ली आपण मिमजटल बॅनर  वा इतर मिकाणी पाहतो की, एखाद्या व्यक्तीच अमस्तत्व ,महत्व, ताकद 

इ दाखवण्यासािी त्यांचा अधाा चेहरा मळू आमण अधाा चेहऱ्याचा भाग tiger चा असतो , अगदी असच 

या app ने फोटो ट्रान्सफर करता येतात. 

★यात _Tigers,Dogs,Cats_ इत्यादीसारख्या 50 हुन अमधक प्राण्याचे चेहरे (face) आहते. हवा तो 

मनविू शकतो. 

★इतर प्राणी दखेील ऍि करता येतात. 

Appच ेनाव :- 

                    Animal Face 

Size:- 

              फक्त. 12.62 MB 

Link:- 



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vysionapps.animalfaces 

1) वरील मलंक टच करून app िाउनलोि करून इन्स्टॉल करा व app ओपन करा. 

2) खालील बाजसू Sample, Camera, Gallery ह ेतीन मेन ऑप्शन मदसतील त्यातील Sample वर 

टच करून मानवी चेहरा animal मध्ये कसा ट्रान्सफर ( morph) करायचा व केल्यावर कसा मदसेल 

याच ेप्रमत्यक्षक मदले आह े. ते पाहता येईल. 

3) कॅमेरा मकंवा गॅलरी मधील मानवी फोटो मसलेक्ट करा . 

4) फोटो मसलेक्ट केल्यानंतर त्या फोटो वर eyes, mouth व chin_ह ेमचन्ह येतील, ते मनविलेल्या 

फोटोवर बरोबर सरकवत न्या. म्हणजे eyes वर eyes चे मचन्ह, mouth वर mouth मचन्ह 

सरकावा.पढुील फोटो ट्रान्सफरींग व्यवमस्ित येण्यासािी सािी ह ेखपू महत्वाचं आह.े त्यासािी खालील 

Help वर टच करून पाहू शकता. बरोबर सवकावनू झालं असेल तर खालील ✔ स्पशा करा. 

5) चेहरा रूपांतररत झालेला मदसेल, या पेज वरून हवे तश ेचेंजेस करू शकतो. 

6) Size व Blend कमी जास्त करून पहा. 

7) Animals 

Animal टच करून त्यातनू हवा तो animal face मनविू शकतो. 

8) Effect 

मधनू Masks, eyes, Morph असा हवा तो इफेक्ट मनविा. 

9) Colours 

 याला टच केल्यावर चार कलर येतील पैकी एक मनविा  

10) पनु्हा एकवेळ Size व Blend कमी जास्त करून पहा.पामहजे अस झालं असेल तर  या मचन्हांला 

टच करून गॅलरी त सेव्ह करता येईल. 

अशा प्रकारे मानवी चेहरा animal चेहऱ्यात ट्रान्सफर करता येईल.आह ेना मनोरंजक व एफ्फेमक्टव्ह..? 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vysionapps.animalfaces


लहान मलुासह मोि यांना दखेील नक्कीच ह ेapp आविेल.चला तर मग िाउनलोि करून face 

transferringचा आनंद घ्या. 

This is the best and completely free animal face changer app. 

                                             धन्यवाद 
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