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Insert pro Válku o prsten 2
Původní návod k obsluze
Technický popis
Výrobek je určen k třídění a skladování komponent deskové hry Válka o prsten (2011) ve včetně rozšíření Páni
Středozemě, Válečníci Středozemě a Králové Středozemě v základní krabici hry.
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.
•
•
•
•
•
•
•

2 x krabička pro velké karty
2 x krabička pro akční kostky
3 x krabička pro figurky svobodných národů
3 x krabička pro figurky stínu
1 x krabička pro figurky společenstva a pánů Středozemě
1 x krabička pro různé žetony
Sada kroužků pro označení jednotlivých frakcí – VOLITELNÉ
o Kroužky mají ze spodu znakovou identifikaci, pro který typ jednotky je určen.
▪ F = Fellowship, zlatý kroužek pro členy společenstva jako je Frodo.
▪ C = Companion, člen Společenstva – lze použít jako alternativní kroužek namísto F pro
figurky, které se odtrhnou od Společenstva na svoji vlastní cestu.
▪ E = Elite, elitní jednotky dané frakce.
▪ L = Leader, vojevůdcové dané frakce lidí. Přízraky a obecně postavy své barvy nemají.
▪ S = Saruman
o Pozn.: Figurky ve hře vyrobené mají rozdílné průměry podstavců i u stejného druhu figurky. Navzdory
všem snahám se může stát, že vám kroužek na podstavec nepůjde nasadit, nebo naopak nebude
držet. V takovém případě doporučujeme – NA VLASTÍ NEBEZPEČÍ - použít částečné oříznutí
podstavy figurky, nebo naopak přilepení kroužků k podstavě figurky.

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 War of the Ring 2
Original operational manual
Technical description
Product is made to separate and store parts of a board game War of the Ring (2011) including Lords of Middleearth,
Warriors of Middleearth and Kings of Middleearth expansions in the original core box of a game.

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.

•
•
•
•
•
•
•

2 x Tray for big cards
2 x Box for action dices
3 x Box for Free People minies
3 x Box for Shadow minies
1 x Box for Fellowship and Lords of Middleearth minies
1 x Box for various tokens
Set of rings to identify factions – OPTIONAL
o Rings has letter identification on the bottom o fit and it tells what kind of unit i tis made for.
▪ F = Fellowship, golden ring for Fellowship members like Frodo.
▪ C = Companion, member of the Fellowship who is separated or starts from Fellowship.
▪ E = Elite unit.
▪ L = Leader unit, Ringwraiths and Characters has no rings.
▪ S = Saruman
o Note: Miniatures made for this game has different diameter of standees even for the same kind of
miniature. As hard as we tried, it can happen that ring will not fit on miniature standee, either too big
or too small. In this case you can try – ON YOUR OWN RISK – to cut off bit of a standee to make it
smaller, or to glue the ring to standee i fit is smaller.

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/

