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Insert pro High Frontier 4All 
 

  Původní návod k obsluze  
  
Technický popis 
 
Výrobek je určen k třídění a skladování komponent deskové hry High Frontier 4all v původní krabici základní hry včetně 
rozšiřujících modulů 1,2 a 3. 
 
 
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. 
 

• Hlavní uložiště pro karty 

• Krabička na herní komponenty 

• Krabička na karty vesmírných diamantů a závodu o věhlas 

• Krabička na pomocné Gadgety továren 

• Krabička na žetony modulu 3 a vesmírných diamantů 

• 2 ks krabiček na žetony věhlasu a kostky 

• 12 ks krabiček pro hráče, 6 ks malých, 6 ks velkých 

• V základní sadě je i 24 mističek, 4 pro každého hráče, na střádání Aqua žetonů (aby se nerozkutáleli po 
desce). 

• Dle zvolené varianty může insert obsahovat 18 kusů pomocných gadget pro výstavbu továren a dle typu 
používaných kostek ve variantě Spektrální, nebo Klasické. Pozor, obě varianty se do krabice najednou 
nevejdou! 

• Dle zvolené varianty může insert obsahovat pomocné pořadače na držení Aqua žetonů na ukazateli tržní 
hodnoty ve variantě pro kartonovou desku, či playmat. 

 
 
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 High Frontier 4All 
 

Original operational manual 
 
Technical description 
 
Product is made to separate and store parts of a board game High Frontier 4All in an original core box with Modules 
1,2 and 3. 
 
 
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. 
 

• Main tray for cards 

• Main box for game pieces 

• Tray for Space Diamonds and Glory Race cards 

• Box for Factory Gadgets 

• Box for Module 3 and Space Diamond tokens 

• 2 pcs of boxes for glory tokens and dices 

• 12 pcs of player boxes, 6 pcs of small ones and, 6 pcs of big ones 

• Basic version includes 24 bowls, 4 for each player to store Aqua tokens (to keep it in one place on board). 

• Based on the chosen version insert can have 18 pieces of Factory gadgets based on what type of factory 
cubes you use. Versions are Spectral or Classic. Careful: both version cannot fit into box simultaneously! 

• Based on the chosen version insert can have Trays which keeps Aqua tokens on market. Versions are Board 
or Playmat. 

 
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/ 
 


