
Magic Mixies magični set s pliškotom - navodila za uporabo  

 

Predlagamo, da magični kotel pred prvo uporabo napolnite s priloženim kablom. 

 

Izbira programa - Uporabite stikalo, da izberete način igranja! 

1. Način ustvarjanja z meglo (mist): 

Ta način vam bo omogočil, da pričarate Magic Mixies pliškota! 

Ta način lahko uporabite večkrat, če želite znova razkriti svojega pliškota Magic Mixies. Uporabite 

lahko tudi druge predmete, ki jih lahko vložite v magični lonec. 

2. Način brez megle (No mist): 

Pričarajte dodatne čarovnije v svojem kotlu brez megle. 

 

 

NAČIN USTVARJANJA Z MEGLO 

S stikalom na kotlu Magic Mixies izberite način ustvarjanja z meglo - CREATE (MIST) 

Za vsak korak uporabite samo eno sestavino za pripravo magičnega napoja 

Ko lučka v loncu zasveti zeleno in v loncu zaslišite trkanje, to pomeni, da ste pripravljeni na naslednji 

korak tako, da tapnete po robu kotla 3-krat s palico. Ko boste korak opravili pravilno, boste slišali  

slavnostni zvok in lučka v loncu bo začela utripati, kar pomeni, da je kotel pripravljen na naslednji 

korak. 

 

1. Priprava napoja 

Priloženo stekleničko napolnite z vodo do vrha in nalijte v kotel. Kotel bo oživel z brbotajočimi in 

kipečimi zvoki. Nalijte polno stekleničko vode v kotel in mešajte. Ko zaslišite trkanje tapnite rob kotla 

3-krat s palico.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Dodajanje magičnega zvočnega prahu  

Zvok orkestra nakazuje, da je čas, da dodate magični zvočni prah. Priloženi prah stresite v kotel in 

premešajte s palico, da se raztopi. Ob zvoku trkanja in zeleni svetlobi 3-krat tapnite ob rob kotla s 

palico. 

 



3. Dodajanje bleščeče zvezde 

Zvok in bela svetloba označujeta, da je čas, da v lonec dodate bleščečo zvezdo. Spustite zvezdo v 

kotel in premešajte s palico, da se raztopi. Ob zvoku trkanja in zeleni svetlobi 3-krat tapnite ob rob 

kotla s palico. 

 

4. Dodajanje čarobnega peresa 

Utripajoči zvok in rumeno/bela svetloba označujeta čas, da v lonec dodate čarobno pero.  

Dodajte pero v kotel in mešajte s palico, da se raztopi. Ob zvoku trkanja in zeleni svetlobi 3-krat 

tapnite ob rob kotla s palico. 

 

5. Dodajanje rože 

Zvok pomladi in roza/modra svetloba nakazujeta, da je čas za dodajanje šumeče rože. Dodajte cvet v 

kotel in premešajte s palico. Ob zvoku trkanja in zeleni svetlobi 3-krat tapnite ob rob kotla s palico. 

 

6. Dodajanje magičnega dragulja 

Kristalni zvok in vijolična svetloba označujeta, da je čas za dodajanje magičnega dragulja. 

Spustite dragulj v kotel in premešajte s palico. Ob zvoku trkanja in zeleni svetlobi 3-krat tapnite ob 

rob kotla s palico. 

 

7. Dodajanje zvitka za poimenovanje 

Šelestenje papirja in oranžna lučka označujeta čas, da v lonec dodate zvitek z imenom. Poimenujte 

svojega Magic Mixie tako, da napišete ime na papir. Zvitek z imenom položite v kotel in mešajte s 

palico. Ob zvoku trkanja in zeleni svetlobi 3-krat tapnite ob rob kotla s palico. Po tem koraku ne 

polagajte rok ali palice znotraj kotla. 

 

8. Magično razkritje!  

Iz kotla bo privrela velika količina prave megle. To je povsem normalno. Morda boste celo slišali 

svojega Magic Mixies pliškota, ko se začne oglašati!  

 

Po pol minute se vaš Magic Mixie pliško čudežno pojavi v kotlu! ČESTITKE! Ko zvoki prenehajo in je 

megla pošla, lahko odstranite svojega Magic Mixies pliškota iz kotla. 

 

 

 

 

 



Po približno 5 uporabah načina ustvarjanja z meglo  se bo količina meglice zmanjšala. Ustvarite lahko 

več meglice s ponovnim dolivanjem tekočine. 

 

Navodila za polnjenje: 

1. Prepričajte se, da ste izpraznili vso 

vodo/tekočine iz kotla. Kotel naj bo izključen. 

(OFF) 

2. Odvijte spodnjo polovico kotla in jo dajte na 

stran. Zgornjo polovico kotla obrnite na glavo. 

3. Odprite pokrov stekleničke za polnjenje megle. 

Poiščite luknjo v obliki križa v kotlu, ki se nahaja ob 

robu notranje posode. V kolikor ne najdete luknje 

za polnjenje svetujemo, da obrnete notranjo 

posodo in pogledate na drugi strani. 

4. Stekleničko čvrsto vstavite v luknjo in jo nežno 

pritisnite. 

5. Razlitje tekočine obrišite z vlažno krpo. 

6. Stekleničko tesno zaprite in shranite.  

7. Ponovno sestavite kotel. 

 

 

 

 

 

 

Po eni uri nedejavnosti bo kotel prešel v način mirovanja. To bo storil tudi samodejno po uspešnem 

zaključku magičnega razkritja. 

Vaš Magic Mixie ima različne energijske ravni, ki se spreminjajo glede na način interakcije. 

Njegovi zvoki in barva dragulja bodo kazali trenutno raven energije. 

• Magija (uporaba palice) – izčrpava energijo. 

• Nega (božanje in spanje) – napolni energijo. 

Ko je vaš Magic Mixie brez energije, ne bo zmogel izvajati več čarovnije. Da mu povrnete moč ga 

uspavajte z božanjem. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Slabo razpoloženje: rdeča      Normalno razpoloženje: modra   Srečno razpoloženje: Zlata    

 

Vaš Magic Mixie ima 3 različne čarobne odzive na magično palico - vsak se sproži, ko postavite konico 

palice na kamen na čelu.  

 

1-krat potapkajte za način delovanja »čarovnije« - Kristal bo svetil vijolično.  

2-krat potapkajte za način delovanja »izpolnitev želja« - Kristal bo svetil zeleno. 

Naslonite čarobno palčico na kamen za nekaj sekund za način delovanja »pripravljanje napoja« - 

Kristal bo svetil v barvah mavrice. 

 

Način čarovnije:  

Dotaknite se dragulja z magično paličico Magic Mixie in vaš pliško bo čaral. Bolj ko to počnete, bolj 

močno bo svetil kristal. 

 

Način izpolnitve želja:  

Ko tapnete dragulj, uresniči željo! Če dragulj zasveti zeleno, je tvoja želja uslišana! Če dragulj zasveti 

rdeče, je bila tvoja želja zavrnjena! 

Način priprave napoja: 

 

Postavite svojega pliškota na rob kotla tako, da navijete rep na enega izmed ročajev kotla. Sedel bo 

tam in vam pomagal pri pripravljanju uroka v kotlu. Pliško sedi, se pogovarja in mrmra čarobne 

besede! 

Pliškota Magic Mixie lahko izklopite iz tega načina delovnaja tako, da ga pobožate. 

 

 

 

 



 

Obnavljanje energije: 

Samo božajte svojega Magic Mixies pliškota nad kristalom, da bi mu napolnili energijo. Opazujte kako 

močno bo zasvetil kristal in prikupni pliško bo začel puščati vesele zvoke.  

Bolj kot ga crkljate, bolj močen, vesel in srečen bo pliško postal. 

Spanje:  

Ko pustite svojega Magic Mixie pliškota pri miru, bo ponovno dobil svojo energijo. Če ga pustite 

počivati predolgo, bo ratal še bolj utrujen in bo spal dlje časa.  

 


