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MitroCZECH     Váš spoluhráč pro vylepšování deskových her a 3D tisk. 

Insert pro hru BITOKU. 

 

Popis výrobku 

Insert je primárně určen pro roztřídění, uložení a skladování herních komponent hry Bitoku. Slouží však 
také jako pomocník při hraní, kdy není nutné jednotlivé komponenty zvlášť chystat, protože již jsou 
připravené ke hře. Stačí je z krabice pouze vytáhnout a umístit na herní plochu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam jednotlivých částí (rozděleno na dno a 1. patro krabice): 

1 - držák dílků budov a 6 ks starodávných budouv (pod něj patří dílek tengu pro sólo variantu) 
2 - držák dílků duchů mitama 
3 - držák dílků krystalů 
4 - držák dílků bran torii (včetně dvou promo dílků) a kamenů iwakura 
5 - držák dílků vážek 
6 - box na dílky pro přípravu hry 3-4 hráčů 
7 - box na karty tengu (pro sólo variantu) a pro dílky jezerních pokladů 
      - na levou stranu umístěte všechny zbývající velké kartonové díly pro přípravu herní desky 
8 - držák karet vidění včetně víka, které slouží jako odkládací balíček 
9 - držák karet bitoku včetně víka, které slouží jako odkládací balíček 
10 - držák karet yokai (jókai) včetně víka, které slouží jako odkládací balíček 
11 - 2x zásobník surovin (včetně trojnásobných), amuletů a hikaru značek. Všechny se vejdou do 
jednoho, ale pro hru více hráčů je možné je rozdělit a umístit na různá místa pro lepší dosah. 
      - na levou stranu zásobníků položte velký rozkládací díl pro přípravu herní desky. Pasuje 
přesně mezi veškeré komponenty. Vyčnívající část patří do levého horního rohu, přes karty vidění 
a dílky duchů mitama. 
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1. patro krabice 

12 - vymezovač (malý extra dílek, který udržuje komponenty na místě) 
13 - box na žeton Velkého ducha a pagody 
14 - 4x krabička pro komponenty hráče (možnost tisku v barvách hráčů: hnědá, mentolová, fialová 
a žlutá. Do krabičky patří 3 kostky, vlajka, 5 ukazatelů kodama, 11 poutníků, 3 hráčské žetony, 5 
počátečních karet jókai, 1 dřevo, 1 nefrit a 1 amulet o hodnotě +1. 
      - Vedle krabiček pak patří herní deska, která zaplní zbývající plochu. Na ni položte hráčské 
nápovědy a pravidla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdybyste si s uložením komponent nevěděli rady, navštivte náš eshop, kde 
najdete jak fotografie, tak odkaz na video na našem YouTube kanále 
MitroCZECH. Pro oba tyto zdroje zde v návodu najdete i QR kódy.  

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Materiál PLA, ze kterého je Váš výrobek vyroben, by neměl být vystavován teplotám nad 55°C. 
Neskladujte v blízkosti tepelných zdrojů a vyhněte se působení přímého slunce - hrozí deformace. 
Zacházejte s ním obezřetně, není to hračka a při použití síly či pádu se může nevratně poškodit. 

Údržbu je možné provádět hadříkem namočeným ve vlažné vodě. 
 
PLA (polylactic acid – kyselina polymléčná) je biologicky plně odbouratelný materiál, 
vyráběný z kukuřičného nebo bramborového škrobu či z cukrové třtiny. Je rozpustný v 
hydroxidu sodném. 


