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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
• Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο νερό/υγρό δεν υπερβαίνει τη γραμμή ένδειξης του 

καζανιού. 
• Στη συγκεκριμένη λειτουργία παιχνιδιού δε θα πραγματοποιηθεί κάποια μαγική 

αποκάλυψη με εφέ σύννεφου. 
• Όταν τελειώσετε χρησιμοποιώντας τη Λειτουργία με Ξόρκια (χωρίς εφέ Σύννεφου), 

αδειάζοντας τα περιεχόμενα του Καζανιού πάνω από το σιφόνι νεροχύτη*. 

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται μόνο στη "Λειτουργία 
με Ξόρκια (χωρίς εφέ σύννεφου). 

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΝΕΡΟ #1 ΜΑΓΙΚΟ ΦΤΕΡΟ #4

ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΠΟΥ ΑΦΡΙΖΕΙ #5

ΜΑΓΙΚΟ ΠΕΤΡΑ∆Ι #6

ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΖΑΝΙΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΖΑΝΙ

ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ #7

ΛΑΜΠΕΡΟ ΑΣΤΕΡΙ #3

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη Λειτουργίας Παιχνιδιού (Play mode) για να 
επιλέξετε τον τρόπο παιχνιδιού!

Λειτουργία Μυστηριώδους Αποκάλυψης (εφέ 
Σύννεφου):
Με τη λειτουργία αυτή θα δημιουργήσεις και θα αποκαλύψεις μαγικά το μαγικό 
σου πλασματάκι Magic Mixie*!
Επίλεξε αυτή τη λειτουργία εάν θέλεις να αποκαλύψεις μαγικά το πλασματάκι 
σου ξανά ή να αποκαλύψεις άλλα αντικείμενα ή παιχνίδια που θα τοποθετήσεις 
μέσα στη θήκη πετραδιού. 

Απλή Λειτουργία με Ξόρκια (χωρίς εφέ σύννεφου): 
Απλή Λειτουργία με Ξόρκια (χωρίς εφέ σύννεφου): 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή το ραβδί 
μέσα στο Καζάνι κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος. 

Μια μεγάλη ποσότητα από πραγματικό σύννεφο ομίχλης 
θα αναδυθεί από το Καζάνι (είναι φυσιολογικό). 
Ενδέχεται ακόμη να ακούσετε και το μαγικό πλασματάκι 
σας να κάνει ήχους! Έπειτα από περίπου μισό λεπτό το 
Magic Mixie πλασματάκι σας θα εμφανισθεί μαγικά μέσα 
στο Καζάνι! Συγχαρητήρια!
Όταν οι ήχοι σταματήσουν και το σύννεφο ομίχλης 
διαλυθεί, θα χρειαστεί  να αφαιρέσετε το Magic Mixie 
σας από το Καζάνι περιστρέφοντάς το αντίθετα από τους 
δείκτες του ρολογιού και έπειτα τραβώντας το.

Γεμίστε το Μαγικό Φίλτρο μια φορά μέχρι τη γραμμή 
ένδειξης και ρίξτε το από το πάνω μέρος του Καζανιού. Το 
Καζάνι θα ενεργοποιηθεί βγάζοντας ήχους από 
μπουρμπουλήθρες και ήχους βρασμού. 
Εφαρμόστε μόνο ένα γεμάτο μπουκάλι φίλτρου με νερό. 
Όταν ακούσετε τον ήχο "tap, tap, tap", χτυπήστε ελαφρά το 
Καζάνι σας 3 φορές με το Ραβδί.

Το καζάνι περιέχει μια μπαταρία Λιθίου η οποία δεν 
αντικαθίσταται. 
Όταν η ενέργεια της μπαταρίας μειωθεί, το κόκκινο φωτάκι 
δίπλα απο τη θύρα για το φορτιστή θα αναβοσβήσει και θα 
ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος που υποδηλώνει τη 
χαμηλή στάθμη της μπαταρίας. Όλες οι λειτουργίες 
παιχνιδιού θα απενεργοποιηθούν μέχρι να ολοκληρωθεί η 
φόρτιση της μπαταρίας. Χρησιμοποιείστε το καλώδιο του 
USB φορτιστή για να φορτίσετε το Καζάνι*. Ανοίξτε το 
πλαϊνό κάλυμμα στο Καζάνι και συνδέστε την άκρη του 
Micro-USB στη θύρα φόρτισης. Συνδέστε την άκρη 
USB-A στη συμβατή θύρα USB2.0.Για καλύτερα 
αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε έναν φορτιστή τύπου 
USB2.0 που συνδέεται σε πρίζα στον τοίχο. Το κόκκινο 
φως που βρίσκεται δίπλα από τη θύρα φόρτισης θα 
παραμείνει ανοιχτό μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση της 
μπαταρίας. Η φόρτιση διαρκεί περίπου 60 - 90 λεπτά. 
Όταν το φως σβήσει, αποσυνδέστε τον φορτιστή, 
κλείστε το πλαινό κάλυμμα και συνεχίστε το παιχνίδι με το 
Καζάνι. 
*Το καλώδιο φορτιστή USB περιέχεται. Είναι συμβατό με όλους τους 

συμβατικούς μετασχηματιστές φόρτισης USB (δεν περιέχονται).  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ: 
• Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες προορίζονται μόνο για φόρτιση 

από ενήλικα ή παιδιά άνω των 8 ετών. 
• Ποτέ μην αφήνετε το Καζάνι χωρίς επίβλεψη ενώ φορτίζετε την 

μπαταρία. 
• Πραγματοποιήστε τη φόρτιση σε απομονωμένο χώρο μακριά από 

εύφλεκτα υλικά. 
• Αποσυνδέστε το καλώδιο του USB φορτιστή όταν η μονάδα έχει 

πλήρως φορτίσει.

• Υπάρχει ένα ρίσκο να εκραγούν οι μπαταρίες, να υπερθερμανθούν ή να προκληθεί 
ανάφλεξη. Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε, θερμαίνετε ή βραχυκυκλώνετε την 
μπαταρία. Μην τοποθετείτε την μονάδα ή την μπαταρία σε φωτιά, τις αφήνετε σε ζεστά 
σημεία ή σε σημείο με άμεση έκθεση στον ήλιο. 

• Μην ρίχνετε ή υποβάλλετε σε επιφάνεια κρούσης. 
• Φορτίζετε την μπαταρία μόνο με το καλώδιο USB που περιέχεται. 
• Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο στην συσκευή που παρέχεται στο παρόν προϊόν. 
• ∆ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και χρησιμοποιήστε τη μονάδα όπως προτείνεται. 
• Σε περίπτωση μη πιθανής περίπτωσης διαρροής ή έκρηξης της μπαταρίας 

χρησιμοποιήστε άμμο ή ή πυροσβεστήρα. 
• Η μπαταρία θα πρέπει να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

τοπικές οδηγίες. 
• Η φόρτιση υποστηρίζεται μόνο μέσω του καλωδίου micro-USB αφού συνδεθεί σε ρεύμα 

φόρτισης τύπου 5V, 500mA Max, τάσης DC. 
• Ο φορτιστής μπαταρίας που χρησιμοποιείται με το παρόν ηλεκτρονικό προϊόν θα πρέπει 

να εξετάζεται τακτικά εάν έχει προκληθεί βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα, 
ή άλλα μέρη και σε περίπτωση γεγονότος βλάβης, δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται εώς 
ότου η βλάβη αποκατασταθεί. 

• Το παιχνίδι προορίζεται για να συνδεθεί μόνο με τον εξοπλισμό που περιέχεται στη θέση 
όποιων από τα δυο σύμβολα:

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 
• H μπαταρία λιθίου έχει σχεδιαστεί να είναι ενσωματωμένη στο προϊόν και δεν 

προορίζεται για αφαίρεση για τη διάρκεια χρήσης της στο παρόν προϊόν. 
• Η αφαίρεση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ενήλικα. 
• Χρησιμοποιήστε με προσοχή για να αποφύγετε τυχόν κόψιμο, τρύπημα, σκίσιμο, 

παραμόρφωση ή κάποια άλλη μορφή βλάβης του περιβλήματος της μπαταρίας, κατά 
την αφαίρεση αυτής. 

• Το προϊόν θα πρέπει να απενεργοποιείται πριν την προσπάθεια αφαίρεσης της 
μπαταρίας. 

• Όταν η μπαταρία αφαιρεθεί, τοποθετήστε ταινία επάνω στο εκτεθειμένο σύρμα / σημεία 
επαφής για να αποφύγετε τυχαίο βραχυκύκλωμα. 

Για πληροφορίες πώς να αφαιρέσετε την μπαταρία, επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
https://www.moosetoys.com/battery-disposal.
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Σελίδα 

Ο ήχος λάμψης και το άσπρο φως υποδεικνύουν 
ότι ήρθε η ώρα να προσθέσετε το λαμπερό αστέρι. 

Ρίξτε το αστέρι μέσα στο Καζάνι και ανακατέψτε 
με το ραβδί για να διαλυθεί το συστατικό. 
Χτυπήστε 3 φορές το Καζάνι με το ραβδί όταν σας 
υποδείξει ο ήχος. 

Ο επιβραβευτικός ήχος υποδεικνύει ότι 
ήρθε η ώρα να προσθέσετε την Μαγική 
Αστερόσκονη. 

Ρίξτε την μέσα στο Καζάνι και ανακατέψτε 
με το ραβδί σας για να διαλυθεί. 

Χτυπήστε το Καζάνι 3 φορές με το ραβδί 
σας όταν σας υποδείξει ο 
χαρακτηριστικός ήχος. 

ΜΑΓΙΚΗ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΝΗ #2

Ο ήχος φτερού και το κίτρινο/άσπρο φως υποδεικνύει ότι 
ήρθε η ώρα να προσθέσετε το φτερό. Ρίξτε το μέσα στο 
Καζάνι και ανακατέψτε με το φτερό για να διαλυθεί. Χτυπήστε 
το Καζάνι με το ραβδί 3 φορές όταν σας υποδείξει ο ήχος. 

Ο ήχος άνοιξης και το ροζ/μπλε φως θα σας υποδείξει ότι ήρθε η ώρα να 
προσθέσετε το λουλούδι.

Προσθέστε το στο Καζάνι και ανακατέψτε με το ραβδί για να διαλυθεί. 
Χτυπήστε το Καζάνι 3 φορές με το ραβδί σας όταν σας υποδείξει 
ο ήχος. 

Ο ήχος πετραδιού και το μωβ φως θα σας 
υποδείξουν ότι ήρθε η ώρα να προσθέσετε 
το πετράδι. 

Ρίξτε το μέσα στο Καζάνι και ανακατέψτε με 
το ραβδί για να σπάσει. Χτυπήστε το Καζάνι 
3 φορές με το ραβδί όταν σας υποδείξει ο 
ήχος. 

Το θρόισμα του χαρτιού και το πορτοκαλί φως θα σας 
υποδείξουν ότι ήρθε η ώρα να προσθέσετε την 
περγαμηνή. Γράψτε το όνομα που θα έχει το μαγικό 
σας πλασματάκι Magix Mixie πριν το ρίξετε και 
αυτό μέσα στο Καζάνι και ανακατέψετε με το 
ραβδί για να διαλυθεί. Χτυπήστε το Καζάνι 
3 φορές με το ραβδί σας όταν 
σας υποδείξει ο 

χαρακτηριστικός 
ήχος. 

Προτού ξεκινήσετε το παιχνίδι με το Καζάνι σας ξανά, αδειάστε όλο το 
περιεχόμενο υγρό από το προηγούμενο ξόρκι*. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΒΙ∆ΩΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ
Ξεβιδώστε το κάτω μισό μέρος 
του Καζανιού για να αδειάσετε 
το υγρό, αφαιρώντας κάθε 
μεγαλύτερα αντικείμενα ή να 
πλύνετε διεξοδικά. 
• Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή 

απορρυπαντικά. 
• Μη βυθίζετε το προϊόν σε νερό. 

Για να καθαρίσετε το εσωτερικό 
του μπωλ σκουπίστε με ένα 
καθαρό πανί. 

• Συνιστάται αυτό να γίνεται πριν 
ξεκινήσετε ένα νεό ξόρκι ή 
τοποθετήστε το αντικείμενο για 
αποθήκευση. 

• Επανασυναρμολογήστε το Καζάνι 
ευθυγραμμίζοντας τους δείκτες 
του τριγώνου όπως φαίνεται στην 
εικόνα. 

1.  Ευθυγραμμίστε την μεγαλύτερη τρύπα στο πίσω 
μέρος του κλιπ που βρίσκεται στο κέντρο του Καζανιού. 
Περιστρέψτε το μαγικό πλασματάκι σας δεξιόστροφα για 
να το ασφαλίσετε στη θέση του (όπως στην παρακάτω 
εικόνα). 

2. Βεβαιωθείτε ότι το μαγικό πλασματάκι σας, Magic Mixie, 
είναι ασφαλισμένο στη θέση του και οι ώμοι, τα πόδια, η 
ουρά και τα φτερά είναι μαζεμένα εντός του εσωτερικού 
μπωλ που βρίσκεται στο κάτω μέρος του καζανιού. 
Μπορείτε επίσης να αποκαλύψετε τα δικά σας παιχνίδια 
βάζοντας τα μέσα στη θήκη πετραδιού!

Μπορείτε επίσης να αποκαλύψετε τα δικά σας παιχνίδια 
χρησιμοποιώντας τη Θήκη Πετραδιού!

1. Τοποθετήστε κάθε το αντικείμενο που θέλετε να 
εμφανίσετε μαγικά στο εσωτερικό του και κλείστε τη 
θήκη πετραδιού. 

2. Ευθυγραμμίστε τη θήκη πετραδιού μέσα στο κλιπ στο 
κέντρο του Καζανιού. Περιστρέψτε τη θήκη πετραδιού 
δεξιόστροφα για να την ασφαλίσετε στη θέση της (όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα). 

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικά σας μοναδικά 
φίλτρα και ξόρκια (χωρίς εφέ σύννεφου) επιλέγοντας 
τον τρόπο παιχνιδιού "Λειτουργία με Ξόρκια".

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η θέση του Καζανιού 
έχει επαναρυθμιστεί (αφορά στη σελίδα του 
εγχειριδίου "Πώς να επαναφέρετε το Καζάνι").

Ενεργοποιήστε το Καζάνι
Γεμίστε το φίλτρο μπουκαλιού μέχρι τη γραμμή ένδειξης και 
ρίξτε το περιεχόμενο στο πάνω μέρος του Καζανιού. Το Καζάνι 
θα ενεργοποιηθεί απελευθερώνοντας ήχους φουσκαλίδων και 
βρασμού. Όταν ακούσετε τον ήχο "tap, tap, tap", χτυπήστε την 
άκρη του Καζανιού 3 φορές με το ραβδί σας. 
• Όταν το Καζάνι φωτίσει με πράσινο χρώμα και ακούσετε 

τον ήχο "tap, tap, tap", σημαίνει ότι είστε έτοιμοι να 
προχωρήσετε στο επόμενο βήμα χτυπώντας την άκρη 
του καζανιού 3 φορές με το ραβδί σας. 

• Όταν το κάνετε αυτό σωστά, θα ακούσετε έναν 
επιβραβευτικό ήχο και θα δείτε το φως να αναβοσβήνει 

γρήγορα υποδεικνύοντας ότι το Καζάνι είναι έτοιμο 
να υποδεχθεί το επόμενο υλικό που περιέχεται στο 

ξόρκι.  
Μπορείς να συνεχίσεις να φτιάχνεις ξόρκια για 

όσο θέλεις!

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Το νερό θα πρέπει να εισαχθεί στη σωστή πλευρά του 
εσωτερικού μπωλ. Προσθέτοντας νερό στη λάθος πλευρά θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μη λειτουργία και ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο 
Καζάνι. 

ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΖΑΝΙ

1. Τοποθετήστε το Κλειδί 
Επαναφοράς στη Τρύπα 
Επαναφοράς. 

2. Στρέψτε δεξιόστροφα μέχρι το 
εσωτερικό μπωλ να κλειδώσει 
στη θέση του. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν το κλιπ του Καζανιού δεν είναι ορατό, ξεβιδώστε 
το κάτω μισό μέρος του Καζανιού και εκτελέστε τα βήματα 1 και 2 
πριν βιδώστε τη βάση του Καζανιού στη θέση του (ανατρέξτε στη 

σελίδα "Πώς να αδειάσετε το Καζάνι σας"). .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν το κλιπ του Καζανιού δεν είναι ορατό, ξεβιδώστε το 
κάτω μισό μέρος του Καζανιού και εκτελέστε τα βήματα 1 και 2 πριν 
βιδώστε τη βάση του Καζανιού στη θέση του (ανατρέξτε στη σελίδα 
"Πώς να αδειάσετε το Καζάνι σας"). 

Μετά από περίπου 5 χρήσεις υπο τη λειτουργία "Μυστηριώδους 
Αποκάλυψης (με εφέ σύννεφου", το υλικό για το εφέ σύννεφου θα 
ελαττωθεί. Συνεχίστε να παίζετε υπο τη λειτουργία "Λειτουργία με Ξόρκια 
(χωρίς εφέ σύννεφου" όταν αυτό συμβεί. Για να δημιουργήσετε τη 

"Λειτουργία Μυστηριώδους Αποκάλυψης" ξανά, ανατρέξτε στη σελίδα 
"Ανταλλακτικό εφέ σύννεφου" του παρόντος εγχειριδίου. 

Συνιστάται η ανάγνωση των παρακάτω 
οδηγιών από γονέα/κηδεμόνα ενώ το παιδί 
ακολουθεί χρησιμοποιώντας το Βίβλιο με 
τα Ξόρκια. 

Φορτίστε το Καζάνι προτού 
ξεκινήσετε το παιχνίδι για πρώτη 
φορά. Ανατρέξτε στη σελίδα "Για 
να φορτίσετε το Καζάνι σας" του 

παρόντος εγχειριδίου. Η διάρκεια 
φόρτισης κυμαίνεται στα 60-90 

λεπτά. 

Προσθέστε μόνο 1 μαγικό συστατικό σε 
κάθε βήμα.*

Υπόδειξη
• Το Καζάνι θα σας υποδείξει πότε πρέπει να περάσετε στο επόμενο 
βήμα, όταν το φως ανάψει πράσινο και ακούσετε τον ήχο "tap, 
tap, tap". Αυτό σημαίνει ότι είστε έτοιμοι να ρίξετε το 
επόμενο συστατικό χτυπώντας και εσείς με το ραβδί το 
Καζάνι 3 φορές. ∆εν μπορείτε να προχωρήσετε 
στο επόμενο βήμα χωρίς να κάνετε αυτό. 

• Όταν το κάνετε αυτό σωστά, θα ακούσετε 
έναν επιβραβευτικό ήχο και θα δείτε το 
φως να αναβοσβήνει γρήγορα 
υποδεικνύοντας ότι το Καζάνι είναι 
έτοιμο να υποδεχθεί το επόμενο 

υλικό που περιέχεται στο ξόρκι.

*Σημείωση: Χρησιμοποιείτε 
μόνο τα εγκεκριμένα υλικά που 
περιέχονται στο παρόν προϊόν. 

*Κατά την αρχή του παιχνιδιού, 
το προϊόν χρειάζεται να τεθεί 
σε λειτουργία "Create Mode 
(Λειτουργία Μυστηριώδους 
Αποκάλυψης (εφέ Σύννεφου)".

X 3

o         .

H συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται μόνο 
στη λειτουργία "Λειτουργία Μυστηριώδους 
Αποκάλυψης (με εφέ σύννεφου)". 

*Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πλαστικές συνδέσεις έχουν αφαιρεθεί. 

1. 3.2. 4. 5. 7.6.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΠΡΙΝ  ΤΗΝ 

ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΟ 

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ Ε∆Ω ΓΙΑ ΝΑ 
∆ΕΙΤΕ ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ 

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ: 

2 Λειτουργίες Παιχνιδιού! Λειτουργία Μυστηριώδους 
Αποκάλυψης  (εφέ Σύννεφου):

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟ 
ΠΑΙΧΝΙ∆Ι. 

Λειτουργία Μυστηριώδους
Αποκάλυψης (εφέ σύννεφου)

Χρησιμοποιώντας τη Θήκη Πετραδιού

ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΖΑΝΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΖΑΝΙ ΣΑΣ 

Η Μαγική Αποκάλυψη! 

Λειτουργία με Ξόρκια
(χωρίς εφέ Σύννεφου)

Λειτουργία Μυστηριώδους 
Αποκάλυψης (με εφέ σύννεφου)

Αποκάλυψε το Μαγικό σου Πλασματάκι Ξανά

ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΟ ΚΑΖΑΝΙΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΟ ΚΑΖΑΝΙΓΙΑ ΝΑ Α∆ΕΙΑΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΖΑΝΙ ΣΑΣΓΙΑ ΝΑ Α∆ΕΙΑΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΖΑΝΙ ΣΑΣ

Μαζέψτε τα αυτάκια 
πίσω απο το κεφάλι

Λυγίστε την ουρά στο 
πλάι του σώματος.

5+

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
Ο∆ΗΓΙΩΝ

Μαγικό Καζάνι

ΤΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙ

4 5

11
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1 2



∆ιάθεση: 
Κουρασμένο

Χρώμα πετραδιού: 
Κόκκινο

∆ιάθεση: Ουδέτερη
Χρώμα πετραδιού: 

Μπλε

∆ιάθεση: Χαρούμενο
Χρώμα πετραδιού: 

Χρυσό

X 1

TAP TAP TAP!

Εύχομαι… 

TAP TAP!

X 2

Κρατήστε

ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΝΑ ΕΦΕ ΣΥΝΝΕΦΟΥ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ, ∆ΙΑΚΟΨΤΕ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ. ∆ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΣΗ. 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΝΕΦΟΥ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΦΥΤΙΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ. Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΝΑ 
Ο∆ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 36 ΜΗΝΩΝ. ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΤΕ ΗΧΟΥΣ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ!
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΤΡΩΤΕ Ή ΠΙΝΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΆ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ. Η ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΟ 
ΠΡΟΪΟΝ Ή ΝΑ Ο∆ΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΎ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ 
ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΝΕΡΟ ΓΙΑ 
10 ΛΕΠΤΑ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΑΝ Ο ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ. 
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ. ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΟ ΚΑΖΑΝΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Α∆ΕΙΑΣΕΙ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΆΘΕ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΛΕΚΕ∆ΕΣ. ΜΗΝ 
ΜΠΛΟΚΑΡΕΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ 
ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΡΙΧΕΣ 
ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑ ΡΟΥΧΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΟΝΟ.  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ ΕΦΕ ΣΥΝΝΕΦΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ. 
ΛΟΥΤΡΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
ΠΕΡΙΕΧΕΙ IMIDUREA ΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ. 

• Το Καζάνι ενδέχται να βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα 
βήματα που θα δείτε την ενότητα "Κατάσταση Αδράνειας Καζανιού" του εγχειριδίου. 

• Η μπαταρία ενδέχεται να είναι χαμηλή στο Καζάνι. Χαμηλή στάθμη μπαταρίας ενδέχεται 
να μην επιτρέπει την πλήρη λειτουργικότητα του προϊόντος. Φορτίστε την μπαταρία με 
το USB καλώδιο. 

Νερό διαρρέει από το Καζάνι
• Προσθέστε μόνο ένα γεμάτο μπουκάλι φίλτρου με νερό για κάθε φορά που παίζετε υπο 

τη "Λειτουργία με εφέ σύννεφου". Όποια περισσότερη ποσότητα νερού θα χυθεί εκτός 
του εσωτερικού μπωλ. 

• Το σύνολο της ποσότητας νερού πρέπει να αδειάσει από τη βάση του Καζανιού όταν 
ολοκληρώσετε το γύρο παιχνιδιού υπο τη "Λειτουργία με εφέ σύννεφου" (ανατρέξτε στην 
ενότητα "Αδειάζοντας το Καζάνι σας"). 

• Βεβαιωθείτε ότι το Καζάνι και η Βάση είναι σωστά και σφιχτά τοποθετημένα στη θέση 
τους. 

• Βεβαιωθείτε ότι παίζετε σε επίπεδη επιφάνεια. 
• Μην παίζετε σε χαλί. 
• Μειώστε τις κινήσεις ανακατέματος. 
• Μην επιτρέψετε στα παιδιά να κινηθεί ή να μεταφέρει το Καζάνι όταν περιέχεται νερό. 
Το κλειδί επαναφοράς δε λειτουργεί:
• Βεβαιωθείτε ότι το Καζάνι δεν βρίσκεται ήδη σε θέση επαναφοράς (οι αισθητήρες νερού 

και η πλευρά με το φως στο μπωλ κοιτάζει προς τα πάνω και είναι εμφανής). 
• Στρέψτε το κλειδί μόνο δεξιόστροφα. 
• Μην επιχειρήστε το γυρίσετε το κλειδί με δύναμη εάν αιθάνεστε ισχυρή αντίσταση - 

καθότι αυτό μπορεί να σπάσει το κλειδί. 
• Κοιτάξτε εντός του Καζανιού για να ελέγξετε για οποιαδήποτε εμπόδιο μπορεί να 

εμποδίζει να γυρίσει το εσωτερικό μπωλ. Εάν υπάρχει υγρό ή οποιδήποτε άλλο 
αντικείμενο χαλαρώστε το κάτω μέρος του Καζανιού, αυτό μπορεί να προκαλεί την 
απόφραξη. 

Έχω χάσει το κλειδί επαναφοράς: 
• Εάν το κλειδί επαναφοράς έχει χαθεί, μπορείτε να επιστρέψετε το εσωτερικό μπωλ στη 

σωστή θέση στρέφοντας πιάνοντας το Καζάνι και γυρίζοντάς το μέχρι να ακουστεί το 
κλικ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στρέψτε το διακόπτη στη θέση "OFF" προτού προσπαθήσετε να 
μετακινήσετε το εσωτερικό μπωλ χειροκίνητα. 

Η αποκάλυψη του μαγικού πλάσματος Magic Mixie δεν λειτουργεί: 
• Η μπαταρία ενδέχεται να είναι χαμηλή στο Καζάνι. Χαμηλή στάθμη μπαταρίας ενδέχεται 

να μην επιτρέπει την πλήρη λειτουργικότητα του προϊόντος. Φορτίστε την μπαταρία με 
το USB καλώδιο. 

• Eνδέχεται να υπάρχει κάτι που εμποδίζει το εσωτερικό μπωλ. Ξεβιδώστε το κάτω μέρος 
του Καζανιού από το πάνω μέρος και ελέγξτε για τυχόν εμπόδια. Αυτό θα διακόψει από 
το να λειτουργήσει σωστά η λειτουργία αποκάλυψης. 

• Το Magic Mixie έχει αποκολληθεί από το κάτω μέρος του μπωλ. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Λειτουργία Αποκάλυψης με εφέ σύννεφου - Αποκαλύψτε ξανά το Magic Mixie σας. 

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστατικά του Magic Mixie σας έχουν μπει/περιέχονται εντός 
του μπωλ. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αποκαλύψτε το Magic Mixie σας ξανά". 

• Βεβαιωθείτε ότι η Θήκη Πετραδιού έχει κλείσει σωστά - θα έπρεπε να ακούσετε ένα κλικ 
και να ελέγξετε το κλιπ προτού τοποθετήσετε μέσα στο Καζάνι. 

• Μην παραγεμίζετε τη θήκη πετραδιού. Επιπλέον βάρος ενδέχεται να ανοίξει το καπάκι 
όταν περιστραφεί. 

Χαμηλή ∆ιάρκεια Ζωής Μπαταρίας
• Απενεργοποιήστε το Καζάνι όταν δεν το χρησιμοποιείτε για να εξοικονομήσετε την 

ενέργεια της μπαταρίας. 

Χρησιμοποιώντας το ραβδί με το Magic Mixie δεν απελευθερώνονται 
απεικονίσεις ή ήχους: 
• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης έχει μπει στη θέση "ON". 
• Βεβαιωθείτε ότι το πάνω μέρος του ραβδιού επικοινωνεί απευθείας με το πάνω 

μέρος του πετραδιού. 
Χαιϊδεύοντας το Magic Mixie δεν απελευθερώνονται απεικονίσεις ή ήχοι:
• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση "ΟΝ". 
• Βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε την περιοχή κατευθείαν πάνω από το πετράδι στο 

κεφάλι του (ανάμεσα στο πετράδι και το λούτρινο). 
• Βεβαιωθείτε ότι δεν ενεργοποιείτε το πετράδι με το ραβδί την ίδια ώρα που 

χαϊδεύετε το λούτρινο. 
• Έχοντας μεγαλύτερη επαφή με το δάχτυλο σας ενδέχεται να αυξήσει τις 

πιθανότητες ενεργοποίησης των αισθητήρων. 
Οι λειτουργίες του Magic Mixie δεν ταιριάζουν με τις οδηγίες:
• Βεβαιωθείτε ότι το διακόπτης είναι στη θέση "ON". 
• Ενδέχεται η ενέργεια της μπαταρίας να είναι χαμηλή. Χαμηλή στάθμη της 

μπαταρίας ενδέχεται να μην επιτρέπουν την πλήρη λειτουργία αυτής. 
Αντικαταστήστε με 3 μπαταρίες όπως περιγράφεται στην ενότητα "Μπαταρίες" 
του εγχειριδίου. Πάντα βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τις μπαταρίες σύμφωνα με 
τη σωστή πολικότητα. 

• Το Magic Mixie σας ενδέχεται να είναι σε λειτουργία αδράνειας. Σε αυτή την 
περίπτωση, πιέστε το διακόπτη "ΟΝ/OFF" να κλείσει και μετά να ανοίξει πάλι. 

Κρατώντας το Magic Mixie καθαρό:
• Αφότου επαναλάβετε το παιχνίδι, το πλασματάκι σας ενδέχεται να αναπτύξει 

σημάδια σκόνης/λεκέδες στην μαλακή του επιφάνεια. Απαλά βουρτσίστε με ένα 
καθαρό πανί ή μαλακή βούρτα και σκουπίστε τη σκόνη αμέσως. Μην 
χρησιμοποιήσετε χημικά ή απορρυπαντικά. 

Χαμηλή ∆ιάρκεια Ζωής Μπαταρίας
• Απενεργοποιήστε το Καζάνι όταν δεν το χρησιμοποιείτε για να εξοικονομήσετε 

την ενέργεια της μπαταρίας. 

Για λόγους ασφαλείας και για να αποφύγετε κάθε πιθανή δυσλειτουργία, μην 
περιορίσετε την κίνηση του εσωτερικού μπωλ του Καζανιού. 

Εάν δεν θέλετε το παιδί σας να εκτεθεί στο εφέ σύννεφου που απελευθερώνεται 
από το Καζάνι:
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
1. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "OFF".
2. Αντιστρέψτε το Καζάνι και ξεβιδώστε τη βάση. 
3. Χειροκίνητα ανακτήστε το Magic Mixie πλασματάκι. 
4. Επανασυνδέστε τη βάση. 
5. Απενεργοποιήστε το Καζάνι στη "Λειτουργία με Ξόρκια (χωρίς εφέ σύννεφου). 
Το νερό που προστίθεται στο Καζάνι δεν ενργοποιεί ήχους φουσκαλίδων και 
βρασμού:
• Βεβαιωθείτε ότι το νερό έχει εισαχθεί στη σωστή πλευρά του εσωτερικού μπωλ. 

Ανατρέξτε στη σελίδα του εγχειριδίου  "Επαναφέροντας το Καζάνι".
• Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του εσωτερικού μπωλ έχει καθαριστεί σωστά από 

προηγούμενα συστατικά από ξόρκια, και ειδικά οι αισθητήρες νερού. 
Με το να χτυπήσετε μόνο το ραβδί στο Καζάνι δεν αρκεί για να προχωρήσετε 
στο επόμενο βήμα:
• Βεβαιωθείτε ότι χτυπάτε το Καζάνι με το ραβδί στην άκρη του Καζανιού 3 ή 

περισσότερες φορές. Εάν χτυπάτε πολύ απαλά αυξήστε λίγο την ένταση. 
• Χτυπήστε το Καζάνι απευθείας μετά αφότου ακούσετε τον ήχο "tap, tap, tap" (όταν 

δεν ακούγεται ο ήχος από το Καζάνι). 
• Προσπαθήστε να συγχρονίσετε τα χτυπήματα με τον αντίστοιχο ήχο υπόδειξης από 

το καζάνι. 
• Η ενέργεια της μπαταρίας μπορεί να έχει μειωθεί. Χαμηλή μπαταρία ενδέχεται να 

μην επιτρέψει την πλήρη λειτουργικότητα του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, 
φορτίστε με το USB καλώδιο που περιέχεται. 

Το καζάνι προχωράει στο επόμενο στάδιο προτού χτυπήσω το ραβδί στο Καζάνι:
• Αποφύγετε να ανακατέψετε αφότου ακούσετε τον ήχο "tap, tap, tap" - το Καζάνι ενδέχεται 

να καταγράψει ότι χτυπάτε το ραβδί για να προχωρήσετε. Προσπαθήστε να ανακατέψετε τα 
συστατικά μόνο όταν ακούτε τους ήχους φουσκαλίδων και βρασμού. 

• Ελαχιστοποιήστε τους ήχους περιβάλλοντος όσο το δυνατόν περισσότερο. 
Έχω προσθέσει όλα τα συστατικά στην "Λειτουργία Μυστηριώδους Αποκάλυψης  (με 
εφέ σύννεφου) και δεν συμβαίνει τίποτα:
• Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες και το Βιβλίο με τα Ξόρκια. 
• Χρησιμοποιήστε μόνο 1 συστατικό για κάθε βήμα. Το Καζάνι περιέχει αρκετά συστατικά για 

να ολοκληρωθεί μια φορά η "Λειτουργία με το εφέ σύννεφου". 
• Μπορείτε ακόμα να ολοκληρώσετε την διαδικασία αποκάλυψης χτυπώντας το Καζάνι με το 

ραβδί στις σωστές στιγμές. 
• Βεβαιωθείτε ότι ο βασικός διακόπτης έχει ρυθμιστεί στη θέση "Λειτουργία με εφέ 

σύννεφου". 
Το Καζάνι απελευθερώνει μια άσχημη μυρωδιά και το εφέ σύννεφου είναι πολύ λίγο:
• Γυρίστε το διακόπτη στη "Λειτουργία με Ξόρκια (χωρίς εφέ σύννεφου) για να αποφύγετε να 

πραγματοποιείται η λειτουργία χωρίς αρκετή ποσότητα υγρού για το εφέ σύννεφου. 
• Ανατρέξτε στη σελίδα "Ανταλλακτικό για το εφέ σύννεφου". 
Το Καζάνι δεν απελευθερώνει εφέ σύννεφου:
• Το Καζάνι ενδέχεται να έχει ξεμείνει απο το υγρό για το εφέ σύννεφου. Μπορείτε να 

δημιουργήσετε περισσότερο εφέ ξαναγεμίζοντας το Καζάνι με το ανταλλακτικό υγρό. 
• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης παιχνιδιού βρίσκεται στη λειτουργία αποκάλυψης με εφέ 

σύννεφου. Εάν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "OFF" ή στη θέση "Λειτουργία με Ξόρκια 
(χωρίς εφέ σύννεφου), τότε δεν θα απελευθερωθεί καθόλου εφέ σύννεφου. 

• Η μπαταρία ενδέχεται να είναι χαμηλή στο Καζάνι. Χαμηλή στάθμη μπαταρίας ενδέχεται να 
μην επιτρέπει την πλήρη λειτουργικότητα του προϊόντος. Φορτίστε την μπαταρία με το USB 
καλώδιο. 

Οι λειτουργίες του Καζανιού δεν ταιριάζουν με τις παρούσες όπως περιγράφονται: 
• Βεαβιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη σωστή θέση για τον 1 από τους 

τρόπους παιχνιδιού που έχετε επιλέξει. 

Χαιδέψτε το Magic Mixie 
σας ακριβώς πάνω από το 
πετράδι για να 
μεγαλώσετε την ενέργεια 
του. 

∆είτε το πετράδι σας να 
φωτίζει και το Mixie σας 
να βγάζει χαρούμενους 
θορύβους. 

Όσο περισσότερο το 
χαϊδεύετε, τόσο πιο 
δυνατό και χαρούμενο θα 
γίνει το πλασματάκι σας!

Όταν αφήσετε το πλασματάκι μόνο του, θα επανακτήσει την 
ενέργεια του. 

Εάν συνεχίσετε να το αφήνετε μόνο του, εκείνο θα κουραστεί και θα 
πέσει για ύπνο τελείως. 

Τοποθετήστε καθιστό το Mixie σας στην άκρη 
του Καζανιού περνώντας την ουρά του μέσα 
από μια από τις λαβές. 
Είναι ακόμα εδώ για να σε 
βοηθήσει να πεις τα ξόρκια στο 
Καζάνι καθώς λέει και 
μουρμουρίζει μαγικές 
λέξεις!

Αφότου χτυπήσετε το πετράδι, κάντε μια 
ευχή!
• Εάν το πετράδι φωτίσει με χρώμα 

πράσινο, η ευχή σας έχει 
πραγματοποιηθεί!

• Εάν το πετράδι φωτίσει με χρώμα κόκκινο, 
η ευχή σας δεν έχει εκπληρωθεί!

Το μαγικό πλασματάκι έχει 3 αποκρίσεις στο ραβδί - το κάθε 
ένα ενεργοποιείται όταν τοποθετείτε το πάνω μέρος του 

ραβδιού αντίθετα στο πάνω μέρος του πετραδιού. 

1 χ γρήγορο χτύπημα στο 

πετράδι και αυτό θα γίνει μωβ. 

Κρατήστε το ραβδί 
πάνω  στο πετράδι για 

μερικά δευτερόλεπτα και το 
πετράδι θα γίνει στο χρώμα του 

ουράνιου τόξου. 

Το μαγικό πλασματάκι έχει διαφορετικά επίπεδα ενέργειας που 
αλλάζουν αναλόγως του τρόπου που επικοινωνείτε με αυτό. 

Οι ήχοι και το χρώμα του πετραδιού θα υποδείξει το παρόν επίπεδο 
ενέργειας. 
• Μαγικά (χρησιμοποιώντας το ραβδί) - καταναλώνει ενέργεια
• Φροντίδα (χάδια και ύπνος) - χτίζει ενέργεια. 

Όταν το Magic Mixie μείνει εκτός ενέργειας, δεν θα είναι εφικτό να 
πραγματοποιήσει μαγικά πια. Χρησιμοποιήστε τα χάδια για να 
χτίσετε την ενέργεια του ξανά. 

Χτυπήστε ελαφρά το ραβδί στο πάνω μέρος του πετραδιού και το 
Mixi σας θα πει τα ξόρκια. 

Όσο περισσότερο το κάνετε αυτό, τα ξόρκια του θα αυξάνονται και 
το πετράδι θα φωτίσει. 

www.magicmixies.com

 Όσο περισσότερη ενέργεια έχει το 
Mixie σας, τόσο πιο πιθανό είναι να 
πραγματοποιηθεί η ευχή σας. 

• Χτυπήστε το ραβδί στο 
πετράδι του Mixie ενώ 
βρίσκεται στη λειτουργία 
επίκλησης ξορκιών και 
μπορεί να λάβετε μια 
έκπληξη!

• Μποτείτε να επαναφέρετε 
το Magic Mixie σας εκτός 
αυτής της λειτουργίας 
χαϊδεύοντας το.  

ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ:
1x Μαγικό Καζάνι
1 x Μαγικό Λούτρινο Πλασματάκι
1 χ Μαγικό Ραβδί
1 χ Βιβλίο με Ξόρκια
1χ Μπουκάλι με Μαγικό Φίλτρο
1 χ Κλειδί Επαναφοράς
1χ Θήκη Πετραδιού
1χ Σετ με συστατικά για τα ξόρκια
(για χρήση σε 1 γύρο Λειτουργίας με εφέ σύννεφου)
1 χ Εγχειρίδιο Οδηγιών 
1χ Επιστολή προς τους Γονείς/Κηδεμόνες
1χ 2.96WH Μπαταρία Λιθίου
3x Μπαταρίες LR44
1x USB Καλώδιο Φόρτισης
1χ Φιαλίδιο με ανταλλακτικό υγρό για το εφέ 
σύννεφουo

©2020 The Moose Group
www.moosetoys.com

Λειτουργεί με 3 x μπαταρίες 
1,5 V τύπου AG13 (LR44) 
(περιλαμβάνονται) που 
πρέπει να τοποθετηθούν στη 
θήκη των μπαταριών, 
σύμφωνα με την 
αναγραφόμενη πολικότητα.  
Απαιτείται η χρήση 
σταυροκατσάβιδου (δεν 
περιέχεται) για να 
αντικαταστήσετε τις 
μπαταρίες. 

Εάν δεν χτυπήσετε ελαφρά το Καζάνι με το ραβδί, ο ήχος 
υπόδειξης "tap, tap, tap" θα μειωθεί και το πράσινο φως και 
σβήσει. 

Μετά από μια ώρα αδράνειας, το Καζάνι θα μπει σε λειτουργία 
αδράνειας. Αυτό θα γίνει και αυτόματα αφού ολοκληρωθεί η 
Λειτουργία Μυστηριώδους Αποκάλυψης (με εφέ σύννεφου). 

∆ιακόπτης 
Επαναφοράς

Αισθητήρας Χαδιών

Πετράδι

Θήκη Μπαταρίας

Κάλυμμα 
πίσω μέρους

∆ιακόπτης ON/OFF

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΠΡΙΝ  
ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΟ 

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΝΑ 
∆ΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ:

Επίπεδο ΕνέργειαςΕπίπεδο Ενέργειας ΜαγείαΜαγεία

ΎπνοςΎπνοςΦροντίδαΦροντίδα

Μπορείτε να το ξυπνήσετε οποιαδήποτε στιγμή πατώντας 
το διακόπτη ON/OFF δυο φορές. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Λειτουργία Επίκλησης Ξορκιών Λειτουργία Επίκλησης Ξορκιών 

Λειτουργία
Πραγματοποίησης Ευχών

Λειτουργία
Πραγματοποίησης Ευχών

Λειτουργία με Ξόρκια 
(χωρίς εφέ σύννεφου)
Λειτουργία με Ξόρκια 
(χωρίς εφέ σύννεφου)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΚΑΖΑΝΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΚΑΖΑΝΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΑΝΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΑΝΙ

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΑΚΙΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΑΚΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΛΑΣΜΑΤΑΚΙ MAGIC MIXIEΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΛΑΣΜΑΤΑΚΙ MAGIC MIXIE

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τις 
λειτουργίες και να ξεκινήσετε 
το παιχνίδι από την αρχή:
• Μετακινήστε το διακόπτη στην 

ένδειξη OFF και μετά ξανά στη 
"Λειτουργία Μυστηριώδους 
Αποκάλυψης (με εφέ 
σύννεφου)" ή τη "Λειτουργία με 
Ξόρκια (χωρίς εφέ σύννεφου).

Αφότου χρησιμοποιήσετε το Καζάνι ορισμένες φορές, το 
εφέ σύννεφου θα μειωθεί. Μπορείτε να δημιουργήσετε 
πιο έντονο εφέ σύννεφου ξαναγεμίζοντας το υγρό που 
θα βρείτε στο φιαλίδιο ανταλλακτικού. 
1. Βεβαιωθείτε ότι το νερό/υγρά έχουν αδειάσει από το 

Καζάνι και βρίσκεται στη θέση επαναφοράς (στις 
σελίδες "Αδειάζοντας το Καζάνι σας" και 
Επαναφέροντας το Καζάνι" ). 

2. Ξεβιδώστε το κάτω μέρος του 
Καζανιού και αφήστε στην άκρη. 
Τοποθετήστε το πάνω μισό 
μέρος του Καζανιού ανάποδα. 

3. Σηκώστε το καπάκι στο φιαλίδιο 
με ανταλλακτικό εφέ σύννεφου 
και τοποθετήστε την τρύπα στο 
Καζάνι. 

4. Τοποθετήστε το κάτω μέρος του 
Φιαλιδίου ανταλλακτικού στην 
τρύπα μέχρι να σταματήσει και 
πιέστε σταθερά 3 φορές. Μην 
παραγεμίσετε. Σκουπίστε ο,τι 
έχει χυθεί με καθαρό πανί. 

5. Αφαιρέστε το φιαλίδιο και 
κλείστε το με το καπάκι. 

6.  Επανασυναρμολογήστε το 
Καζάνι

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΕ ΣΥΝΝΕΦΟΥΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΕ ΣΥΝΝΕΦΟΥ

2 χ γρήγορα χτυπήματα 

και θα γίνει πράσινο.

MGX00000 - 14651
MGX01000 - 14652

∆ιαβάστε και φυλάξτε τη συσκευασία και τις οδηγίες 
καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες
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