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VYZKOUŠEJTE TAKÉ
VYSKÚŠAJTE TIEŽ

Nevhodné pro děti do 3 let.
Obsahuje malé části.
Nevhodné pre deti do 3 rokov.
Obsahuje malé časti.
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Vyrobeno v Číně / Vyrobené v Číne
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Zábavná rodinná hra

PLAYSTIX
150 DÍLKŮ / DIELIKOV

VÁŽKA: Přední pohled
VÁŽKA: Pohľad spredu

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:
Mladší děti budou potřebovat vaši pomoc při zacvaknutí dílů do zámku
a při stavbě složitějších modelů.
UPOZORNENIE PRE RODIČOV:
Mladšie deti budú potrebovať vašu pomoc pri zacvaknutí dielov do zámku
a pri stavbe zložitejších modelov.

PROSTÉ SKLÁDÁNÍ:
Sada stavebnice PLAYSTIX obsahuje díly vlnitého tvaru v 7 různých velikostech.
Když takto vlnité díly položíte křížem na sebe, drží pevně na sobě. Stavíte tvary pouhým
pokládáním dílů křížem na sebe. Jelikož skládání spoléhá pouze na zemskou přitažlivost a díly
nejsou zamčené dohromady, můžete je snadno rozebrat a přestavět. Vyzkoušejte nejprve
skládání podle obrázku níže a pak můžete vyzkoušet složitější modely, které následují.

OBSAH

JEDNODUCHÉ SKLADANIE:
Súprava stavebnice PLAYSTIX obsahuje diely vlnitého tvaru v 7 rôznych veľkostiach.
Keď tieto diely položíte krížom na seba, držia pevne na sebe. Tvary zostavujete jednoduchým
ukladaním dielov krížom na seba. Keďže skladanie závisí od zemskej príťažlivosti a diely nie sú
spolu zamknuté, môžete ich ľahko rozobrať a prestavať. Najskôr vyskúšajte skladanie podľa
obrázka nižšie a potom môžete vyskúšať zložitejšie modely, ktoré nasledujú.

PAVOUK: Přední pohled
PAVÚK: Pohľad spredu

PAVOUK: Spodní pohled
PAVÚK: Pohľad zospodu

PAVOUK: Zadní pohled
PAVÚK: Pohľad zozadu

PYRAMIDA / PYRAMÍDA
KOMODA / KOMODA
PUDL: Zadní pohled
PUDEL: Pohľad zozadu

LAVIČKA / LAVIČKA
RAMPA / RAMPA

POSTEL / POSTEĽ

MOSTEK / MOSTÍK
STŮL A ŽIDLE / STÔL A STOLIČKY

STAN / STAN

CHATA – Postup stavby
CHATA – Postup stavby

Postavte oblouk, abyste překlenuli
větší mezery a rozprostřeli váhu.

KROK 2 / KROK 2

Postavte oblúk,
aby ste preklenuli
väčšie medzery
a rozprestreli váhu.

PUDL: Přední pohled
PUDEL: Pohľad spredu
VELBLOUD: Zadní pohled
VELBLOUD: Pohľad zozadu

SPREAD 5 OUTSIDE

SPREAD 5 INSIDE
FLEXIBLE PLAYSTIX BOOKLET SPREAD 5
434-974-6815
wagsixty@gmail.com

OCTOBER 7, 2013

© 2014 Popular Playthings®

KROK 1 / KROK 1

ZÁMEK:
Stavebnice Playstix umožňuje
stavební díly zacvaknout do
speciálního zámku, který drží díly
pohromadě. Můžete pak váš
model přesouvat či si s ním hrát.
Přečtěte si návod jak na to krok
po kroku.
ZÁMOK:
Stavebnica Playstix umožňuje
stavebné dieliky zacvaknúť do
špeciálneho zámku, ktorý drží
dieliky pohromade. Môžete
potom váš model presúvať alebo
sa s ním hrať. Prečítajte si návod
ako na to krok za krokom.
VELBLOUD: Přední pohled
ŤAVA: Pohľad spredu

SPREAD 6 OUTSIDE

Vezměte dva zelené díly jako
základ vaší stavby. Dále podle
obrázku umístěte 4 fialové
a 2 modré díly.
Vezmite dva zelené
diely ako základ
vašej stavby. Ďalej
podľa obrázka
umiestnite 4 fialové
a 2 modré diely.

KLOKAN: Přední pohled
KLOKAN: Pohľad spredu

OCAS / CHVOST
Umístěte ocas stejně
jako na obrázku.
KLOKAN: Zadní pohled
KLOKAN: Pohľad zozadu

Umiestnite chvost rovnako
ako na obrázku.

SPREAD 6 INSIDE
FLEXIBLE PLAYSTIX BOOKLET SPREAD 6
434-974-6815
wagsixty@gmail.com
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Opatrně od sebe odsuňte 2 konce
fialových dílů. Vložte mezi ně konec
žlutého ohebného dílu.
Totéž proveďte na druhém konci
fialových dílů.

ROBOT: Přední pohled
ROBOT: Pohľad spredu

Přidejte další dva fialové díly
a zacvakněte je dle obrázku.

BROUK: Zadní pohled
CHROBÁK: Pohľad zozadu

Pridajte ďalšie dva fialové diely
a zacvaknite ich podľa obrázku.

Opatrne od seba odsuňte 2 konce
fialových dielov. Vložte medzi ne
koniec žltého ohybného dielu. To
isté spravte na druhom konci
fialových dielov.

Vaše stavba by měla vypadat takto.
Vaša stavba by mala vyzerať takto.

ROBOT: Zadní pohled
ROBOT: Pohľad zozadu

Přidejte další 2 žluté „nohy“
na druhý konec modrých dílů.
Pridajte ďalšie 2 žlté „nohy”
na druhý koniec modrých dielov.

BROUK: Spodní pohled
CHROBÁK: Pohľad zospodu

BROUK: Přední pohled
CHROBÁK: Pohľad zozadu

Dalšími 2 fialovými díly
uzamkněte žluté díly dle obrázku.
Ďalšími 2 fialovými dielmi
uzamknite žlté diely podľa
obrázka.

Otočte vaši stavbu
a postavte ji na nohy.
Otočte vašu stavbu
a postavte ju na nohy.

Abyste mohli přidat krk,
postupujte dle obrázku. Odejměte
fialový díl, uvolněte i druhý fialový díl
a vložte žlutý ohebný díl.
Aby ste mohli pridať krk, postupujte
podľa obrázka. Odoberte fialový diel,
uvoľnite aj druhý fialový diel a vložte
žltý ohybný diel.

Žlutý díl opět uzamkněte pomocí
fialových dílů. Nyní je postavička hotová
a můžete si s ní začít hrát. Na konce dílů
nasaďte hlavu a nohy.
Žltý diel opäť uzamknite pomocou
fialových dielov. Teraz je postavička
hotová a môžete sa s ňou začať hrať.
Na konce dielov nasaďte hlavu a nohy.

Pokuste se postavit postavičku
na dvě nohy a pak dokonce
jen na jednu.
Pokúste sa postaviť postavičku
na dve nohy a potom dokonca
len na jednu.

VÁŽKA: Zadní pohled
VÁŽKA: Pohľad zozadu

PTÁK: Přední pohled
VTÁK: Pohľad spredu

PTÁK: Zadní pohled
VTÁK: Pohľad zozadu

Vítejte ve světě stavebnice Playstix, která nabízí jedinečnou
inspiraci ve stavění!

Vitajte vo svete stavebnice Playstix,
ktorá ponúka jedinečnú inšpiráciu v stavaní!

Jste připraveni postavit bláznivé příšery?

Ste pripravení postaviť bláznivé príšery?

Tato sada Playstixu obsahuje 12 ohebných dílů, díky kterým
budou vaše modely ještě jedinečnější!

Táto súprava Playstixu obsahuje 12 ohybných dielov,
vďaka ktorým budú vaše modely ešte jedinečnejšie!

Na co ještě čekáte, vymyslete cokoliv a postavte to!

Na čo ešte čakáte, vymyslite hocičo a postavte to!

VÁŽKA: Spodní pohled
VÁŽKA: Pohľad zospodu

