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Insert pro Scythe Legendary Box 
 

  Původní návod k obsluze  
  
Technický popis 
 
Výrobek je určen k třídění a skladování komponent deskové hry Scythe (2016) v Legendary Boxu včetně rozšíření 
Modulární plán, Všechny promo karty, Nová setkání, Titáni nebes, Invaze z dálek, Extra Bojová kola, Kovové mince 
včetně hodnot 2 a 50, Realistické suroviny, Kovové mechy a Vzestup Fenrise. Vyžaduje jeden z původních kartonových 
Tuckboxů. 
 
 
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. 
 

• 7 x Krabička pro běžné frakce - pojmou vzducholoď, mechy, postavu a všechny další komponenty frakce 

• 1 x Krabička pro frakci Vesna 

• 1 x Krabička pro frakci Fenris 

• 1 x Krabička pro A a E 

• 1 x Krabička pro žetony z rozšíření Fenris 

• 1 x Pořadač na velké karty setkání, továrny, vzducholodí, atd. 

• 1 x Pořadač na karty úkolů a boje 

• 1 x Pořadač pro bonusové dílky (skladuje se v Tuckboxu 

• 2 x Pořadač pro mince 

• 2 x Krabička pro suroviny 
  
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 Scythe Legendary Box 
 

Original operational manual 
 
Technical description 
 
Product is made to separate and store parts of a board game Scythe (2016) in a Legendary Box including  Modular 
plan, All promo cards, New Encounters, The Wind Gambit, Invaders from Afar, Extra Battle Wheels, Metal Coins 
including 2 and 50 value, Realistic Resources, Metal Mechs and Rise of Fenris expansions. Requires one of the original 
Tuckboxes. 
 
 
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. 
 

• 7 x Box for Regular faction - can fit Airship, character, mechs and all other components for faction 

• 1 x Box for Vesna faction 

• 1 x Box for Fenris faction 

• 1 x Box for Box A and E 

• 1 x Box for Fenris Campaign tokens 

• 1 x Tray for Big cards with Encounters, Factory, Airships, etc. 

• 1 x Tray for Quests and Battle cards 

• 1 x Tray for Bonus Tiles (is stored inside of one Tuckbox 

• 2 x Tray for coins 

• 2 x Box for Resources 
 
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/ 
 


