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Insert pro 7th Continent 
 

  Původní návod k obsluze  
  
Technický popis 
 
Výrobek je určen k třídění a skladování komponent deskové hry 7th Continent a všech dostupných vydaných rozšíření 
v původní krabici základní hry, nebo v krabici rozšíření What Goes Up, Must Go Down. 
 
Poznámka k obalům: Do insertu samotného se karty neukládají. Nicméně insert v jedné z krabic ubírá pozici pro karty 
hráčům, kteří mají všechny karty obalené. Tloušťka obalů určuje množství, kolik se jich takových vejde do krabic. 
 

• Doporučené rozložení karet v krabicích: 
o Jedna krabice slouží čistě pro číslované karty mapy a událostí. Stále je možné mít drtivou většinu z 

nich obalenou (zejména ty, co se míchají jako je jídlo, nebo některé lokace). 
o Druhá krabice slouží k uskladnění karet s mlhou, akcemi a přípravou hry. Lze plně obalit do kvalitních 

obalů. 
 
Popis jednotlivých částí výrobku 
 
Celá sestava se skládá z několika menších krabiček a pořadačů, které slouží k uskladnění komponent deskové hry. 
Popis uložení komponent je v Appendixu 1. 
 

• 1 x Hlavní pořadač k uskladnění ostatních částí insertu, figurek, složených podstavců s efekty počasí a 
kostkami 

• 1 x Víko na pořadač pro hráče, kteří nemají deník výpravy a jiní vyplňující část hry 

• 1 x Zasouvací krabička pro dospělé červy 

• 2 x Zasouvací krabička pro ohniště a mladé červy 

• 2 x Zasouvací krabička pro figurky postav a kozla 
 
Pokyny pro využívání výrobku 
 
Výrobek je určen výhradně ke skladování a využívání komponent určené deskové hry. 
Výrobek není určen k dlouhodobému vystavování UV záření, teplotám nad 60 °C, mechanickému namáhání a rázovým 
silám. 
 
 
Pokyny pro údržbu výrobku 
 
Z výrobku vyjměte všechny komponenty deskové hry a otřete jej vodou navlhčeným hadříkem. 
 
 
Pokyny k recyklaci 
 
Veškerý materiál lze i po ukončení smyslu svého účelu recyklovat, a to dle následujících instrukcí. 
 

Krabice: Obalové fólie: Komponenty insertu:  Dokumentace:   
 
Prohlášení o shodě je ke stažení včetně instrukcí na: https://www.kalkared.eu/navody-a-dokumentace/ 
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Insert for 7th Continent 
 

Original operational manual 
 
Technical description 
 
Product is made to separate and store parts of a board games Century: Spice Roads, Century: Eastern Wonders 
and Century: New World in an original box of a one of these games. 
 
Note for sleeves: Insert itself do not contain any cards. However insert is in one of the boxes and taking one slot used 
by players with fully sleeved cards. Sleeves thickness determines number of sleeved cards. 
 

• Recommended card layout in boxes: 
o One box serves for only numbered adventure cards. You can still sleeve most of the cards, especially 

those shuffled alot like food or some events. 
o Second box serves as Fog, Action a Setup cards. You can sleeves those with quality sleeves. 

 
 
Product components description 
 
Assembly is made of several smaller boxes and trays which serves to store parts of a board game. How to store part 
sis described in Appendix 1. 
 

• 1 x Main tray for storing other parts of insert, miniatures, assembled weather effects and dices 

• 1 x Lid on Main tray for player without some components like Expedition Diary 

• 1 x Box for Adult worms 

• 2 x Box for Fireplaces and Baby worms 

• 2 x Box for characters and goat miniatures 
 
How to properly use this product 
 
Product is exclusively made to store and use parts of designated board game. 
Product is not suitable to withstand long term UV radiation, temperatures above 60 °C, mechanical stress and shock 
loads. 
 
 
Maintenance instructions 
 
Remove all parts of the board game from product and wipe it with moistened rag. 
 
 
Recycle instructions 
 
All material can be recycled after its purpose comes to an end by following instructions. 
 

Box:  Packing foil:  Insert components:   Documentation:   
 
Declaration of comformity can be downloaded with instructions at:: https://www.kalkared.eu/navody-a-dokumentace/ 
 


