


Počet hráčů: 2-8
Věk: 4+

Obsah balení:
1. Herní deska – 1 ks
2. Horký brambor – 1 ks   
3. Karty s otázkami – 165 ks
4. Figurky – 8 ks
5. Káča – 1 ks
6. Návod 

Po rozbalení zkontrolujte obsah balení podle seznamu. V případě rozdílů nás kontaktujte na e-mail: 
info@pexi.cz

Kdo z Vás dokáže nejrychleji přemýšlet pod tlakem?
Připravte se, protože teď to zjistíte! V  této hře máte pouze několik sekund na 
vymyšlení odpovědi na otázku a přehození horké brambory protivníkovi. Zbavte 
se brambory, než uplyne čas a spálíte se! Odpovídejte rychle, házejte přesně, 
chytejte pečlivě a sami nespadněte na spodní část hrací desky!
Skvělá hra pro celou rodinu, bez ohledu na věk! 

PŘÍPRAVA NA HRU: 
1. Rozlož hrací desku na rovný a stabilní povrch, například na stůl.
2. Karty s otázkami zamíchej a balíček polož vedle hrací desky. Polož vedle nich kulatý 
horký brambor.
3. Každý hráč si vybere �gurku a postaví ji na pole START.

4. Slož druhou káču ze dvou dílků: zasuň kolíček do 
otvoru kotouče tak, aby bylo možné s káčou snadno 
otáčet (ke hře je přiložena také náhradní, malá káča). 
Polož ji vedle hrací desky nebo na disk přiložený ke 

hře. Disk zabrání problémům s nepohodl-
ným nebo neodpovídajícím podkladem. 
Teď můžeš hrát Horký brambor všude, např. 
v přírodě nebo na koberci a káča se bude 
stále otáčet. Samotný disk pak můžeš 
použít v otevřeném prostoru jako létající 
talíř. Místo káči můžeš k měření času použít 
speciální, bezplatnou multimediální aplika-
ci, kterou si můžeš stáhnout pomocí jedno-
ho z QR kódů umístěných v návodu a na 

obalu hry.
Můžeš ji najít také na internetu v obchodě Google Play nebo App Store pod názvem 
„Horký brambor”. Zařízení se zapnutou aplikací polož vedle hrací desky na místo, které je 
v dosahu všech hráčů.

PRŮBĚH HRY:
Hru začíná nejmenší z hráčů. Do ruky vezme horký brambor. Hráč, který sedí po jeho 
pravé straně, sejme první kartu z balíčku a nahlas přečte jednu z otázek na její spodní 
straně (může si vybrat). Potom vší silou roztočí káču nebo spustí aplikaci a stiskne tlačít-
ko „Start“. Ten, kdo drží horký brambor, musí odpovědět na položenou otázku a hodit 
brambor dalšímu hráči v pořadí po směru hodinových ručiček. Tah každého hráče končí 
po vyřčení odpovědi ve chvíli, kdy už nemá bramboru v ruce. To platí, i když další hráč 
nestihl bramboru chytit nebo mu brambora spadla na zem.

Ostatní hráči mohou zpochybnit právě vyslovenou odpověď, pokud ji uznají za nelogic-
kou nebo nesprávnou. Musí tak ovšem učinit ještě dříve, než začne odpovídat další hráč 
v pořadí. Pokud zazní námitka později, neuznává se. Při ohlášení chyby se brambor vrací 
zpět hráči, který se mýlil. Tento hráč musí vymyslet novou odpověď nebo požádat 
o hlasování (viz odstavec „Hlasování“).

Hráči si předávají horký brambor po směru hodinových ručiček. Odpovědi, které vysloví, 
se nesmí opakovat. Kolo trvá do doby, než se zastaví otáčející se káča nebo do okamžiku, 
kdy aplikace vydá zvukový signál. Hráč, který má v tu chvíli horký brambor v ruce, se 
právě spálil. Musí posunout svoji �gurku o jedno pole blíž k políčku s grilem.

Ve čtení otázek se hráči střídají také po směru hodinových ručiček. V novém kole čte 
otázku hráč, který v ukončeném kole odpovídal jako první.

HLASOVÁNÍ:
Možnost hlasování se nepoužívá při hře dvou hráčů.

Pokud hráč nesouhlasí se zpochybněním své odpovědi, přijme vracející se horký bram-
bor a zavolá „Hlasování!“. Hráči, kteří se domnívají, že jeho odpověď byla správná, zved-
nou ruku nahoru. Hlas volajícího hráče se do výsledku nepočítá. Pouze v  případě 
nerozhodného výsledku má volající hráč rozhodující hlas ve svůj prospěch.

1) Pokud hlasování skončilo před uplynutím času a hráči rozhodli, že:
a) odpověď byla správná, horký brambor se posouvá k dalšímu hráči a hra pokračuje 
dál,
b) odpověď nebyla správná, pak hráč, který vyvolal hlasování, musí vyslovit novou 
odpověď a teprve pak hra běží dál.

2) Pokud hlasování skončilo po uplynutí času a hráči rozhodli, že:

a) odpověď byla správná, pak hráč, který ji zpochybnil, musí posunout svou �gurku na 
pole blíž ke grilu,
b) odpověď nebyla správná, pak hráč, který ji vyslovil, musí posunout svou �gurku na 
pole blíž ke grilu.

KONEC HRY:
Hra končí jedním ze dvou případů, který si mohou sami hráči zvolit:

1. Když první hráč prohraje, tedy ve chvíli, kdy jeden z hráčů postoupí na stupnici na 
pole „Spálený“. Vyhrává ten, jehož �gurka je od tohoto políčka nejdál.
2. Hráč vypadne ze hry, když jeho �gurka dorazí na políčko „Spálený“. Hra pokračuje, 
dokud na hrací desce nezůstane poslední �gurka.
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Počet hráčů: 2-8
Věk: 4+

Obsah balení:
1. Herní deska – 1 ks
2. Horký brambor – 1 ks   
3. Karty s otázkami – 165 ks
4. Figurky – 8 ks
5. Káča – 1 ks
6. Návod 

Po rozbalení zkontrolujte obsah balení podle seznamu. V případě rozdílů nás kontaktujte na e-mail: 
info@pexi.cz

Kdo z Vás dokáže nejrychleji přemýšlet pod tlakem?
Připravte se, protože teď to zjistíte! V  této hře máte pouze několik sekund na 
vymyšlení odpovědi na otázku a přehození horké brambory protivníkovi. Zbavte 
se brambory, než uplyne čas a spálíte se! Odpovídejte rychle, házejte přesně, 
chytejte pečlivě a sami nespadněte na spodní část hrací desky!
Skvělá hra pro celou rodinu, bez ohledu na věk! 

PŘÍPRAVA NA HRU: 
1. Rozlož hrací desku na rovný a stabilní povrch, například na stůl.
2. Karty s otázkami zamíchej a balíček polož vedle hrací desky. Polož vedle nich kulatý 
horký brambor.
3. Každý hráč si vybere �gurku a postaví ji na pole START.

4. Slož druhou káču ze dvou dílků: zasuň kolíček do 
otvoru kotouče tak, aby bylo možné s káčou snadno 
otáčet (ke hře je přiložena také náhradní, malá káča). 
Polož ji vedle hrací desky nebo na disk přiložený ke 

hře. Disk zabrání problémům s nepohodl-
ným nebo neodpovídajícím podkladem. 
Teď můžeš hrát Horký brambor všude, např. 
v přírodě nebo na koberci a káča se bude 
stále otáčet. Samotný disk pak můžeš 
použít v otevřeném prostoru jako létající 
talíř. Místo káči můžeš k měření času použít 
speciální, bezplatnou multimediální aplika-
ci, kterou si můžeš stáhnout pomocí jedno-
ho z QR kódů umístěných v návodu a na 

obalu hry.
Můžeš ji najít také na internetu v obchodě Google Play nebo App Store pod názvem 
„Horký brambor”. Zařízení se zapnutou aplikací polož vedle hrací desky na místo, které je 
v dosahu všech hráčů.

PRŮBĚH HRY:
Hru začíná nejmenší z hráčů. Do ruky vezme horký brambor. Hráč, který sedí po jeho 
pravé straně, sejme první kartu z balíčku a nahlas přečte jednu z otázek na její spodní 
straně (může si vybrat). Potom vší silou roztočí káču nebo spustí aplikaci a stiskne tlačít-
ko „Start“. Ten, kdo drží horký brambor, musí odpovědět na položenou otázku a hodit 
brambor dalšímu hráči v pořadí po směru hodinových ručiček. Tah každého hráče končí 
po vyřčení odpovědi ve chvíli, kdy už nemá bramboru v ruce. To platí, i když další hráč 
nestihl bramboru chytit nebo mu brambora spadla na zem.

Ostatní hráči mohou zpochybnit právě vyslovenou odpověď, pokud ji uznají za nelogic-
kou nebo nesprávnou. Musí tak ovšem učinit ještě dříve, než začne odpovídat další hráč 
v pořadí. Pokud zazní námitka později, neuznává se. Při ohlášení chyby se brambor vrací 
zpět hráči, který se mýlil. Tento hráč musí vymyslet novou odpověď nebo požádat 
o hlasování (viz odstavec „Hlasování“).

Hráči si předávají horký brambor po směru hodinových ručiček. Odpovědi, které vysloví, 
se nesmí opakovat. Kolo trvá do doby, než se zastaví otáčející se káča nebo do okamžiku, 
kdy aplikace vydá zvukový signál. Hráč, který má v tu chvíli horký brambor v ruce, se 
právě spálil. Musí posunout svoji �gurku o jedno pole blíž k políčku s grilem.

Ve čtení otázek se hráči střídají také po směru hodinových ručiček. V novém kole čte 
otázku hráč, který v ukončeném kole odpovídal jako první.

HLASOVÁNÍ:
Možnost hlasování se nepoužívá při hře dvou hráčů.

Pokud hráč nesouhlasí se zpochybněním své odpovědi, přijme vracející se horký bram-
bor a zavolá „Hlasování!“. Hráči, kteří se domnívají, že jeho odpověď byla správná, zved-
nou ruku nahoru. Hlas volajícího hráče se do výsledku nepočítá. Pouze v  případě 
nerozhodného výsledku má volající hráč rozhodující hlas ve svůj prospěch.

1) Pokud hlasování skončilo před uplynutím času a hráči rozhodli, že:
a) odpověď byla správná, horký brambor se posouvá k dalšímu hráči a hra pokračuje 
dál,
b) odpověď nebyla správná, pak hráč, který vyvolal hlasování, musí vyslovit novou 
odpověď a teprve pak hra běží dál.

2) Pokud hlasování skončilo po uplynutí času a hráči rozhodli, že:

a) odpověď byla správná, pak hráč, který ji zpochybnil, musí posunout svou �gurku na 
pole blíž ke grilu,
b) odpověď nebyla správná, pak hráč, který ji vyslovil, musí posunout svou �gurku na 
pole blíž ke grilu.

KONEC HRY:
Hra končí jedním ze dvou případů, který si mohou sami hráči zvolit:

1. Když první hráč prohraje, tedy ve chvíli, kdy jeden z hráčů postoupí na stupnici na 
pole „Spálený“. Vyhrává ten, jehož �gurka je od tohoto políčka nejdál.
2. Hráč vypadne ze hry, když jeho �gurka dorazí na políčko „Spálený“. Hra pokračuje, 
dokud na hrací desce nezůstane poslední �gurka.
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Počet hráčů: 2-8
Věk: 4+

Obsah balení:
1. Herní deska – 1 ks
2. Horký brambor – 1 ks   
3. Karty s otázkami – 165 ks
4. Figurky – 8 ks
5. Káča – 1 ks
6. Návod 

Po rozbalení zkontrolujte obsah balení podle seznamu. V případě rozdílů nás kontaktujte na e-mail: 
info@pexi.cz

Kdo z Vás dokáže nejrychleji přemýšlet pod tlakem?
Připravte se, protože teď to zjistíte! V  této hře máte pouze několik sekund na 
vymyšlení odpovědi na otázku a přehození horké brambory protivníkovi. Zbavte 
se brambory, než uplyne čas a spálíte se! Odpovídejte rychle, házejte přesně, 
chytejte pečlivě a sami nespadněte na spodní část hrací desky!
Skvělá hra pro celou rodinu, bez ohledu na věk! 

PŘÍPRAVA NA HRU: 
1. Rozlož hrací desku na rovný a stabilní povrch, například na stůl.
2. Karty s otázkami zamíchej a balíček polož vedle hrací desky. Polož vedle nich kulatý 
horký brambor.
3. Každý hráč si vybere �gurku a postaví ji na pole START.

4. Slož druhou káču ze dvou dílků: zasuň kolíček do 
otvoru kotouče tak, aby bylo možné s káčou snadno 
otáčet (ke hře je přiložena také náhradní, malá káča). 
Polož ji vedle hrací desky nebo na disk přiložený ke 

hře. Disk zabrání problémům s nepohodl-
ným nebo neodpovídajícím podkladem. 
Teď můžeš hrát Horký brambor všude, např. 
v přírodě nebo na koberci a káča se bude 
stále otáčet. Samotný disk pak můžeš 
použít v otevřeném prostoru jako létající 
talíř. Místo káči můžeš k měření času použít 
speciální, bezplatnou multimediální aplika-
ci, kterou si můžeš stáhnout pomocí jedno-
ho z QR kódů umístěných v návodu a na 

obalu hry.
Můžeš ji najít také na internetu v obchodě Google Play nebo App Store pod názvem 
„Horký brambor”. Zařízení se zapnutou aplikací polož vedle hrací desky na místo, které je 
v dosahu všech hráčů.

PRŮBĚH HRY:
Hru začíná nejmenší z hráčů. Do ruky vezme horký brambor. Hráč, který sedí po jeho 
pravé straně, sejme první kartu z balíčku a nahlas přečte jednu z otázek na její spodní 
straně (může si vybrat). Potom vší silou roztočí káču nebo spustí aplikaci a stiskne tlačít-
ko „Start“. Ten, kdo drží horký brambor, musí odpovědět na položenou otázku a hodit 
brambor dalšímu hráči v pořadí po směru hodinových ručiček. Tah každého hráče končí 
po vyřčení odpovědi ve chvíli, kdy už nemá bramboru v ruce. To platí, i když další hráč 
nestihl bramboru chytit nebo mu brambora spadla na zem.

Ostatní hráči mohou zpochybnit právě vyslovenou odpověď, pokud ji uznají za nelogic-
kou nebo nesprávnou. Musí tak ovšem učinit ještě dříve, než začne odpovídat další hráč 
v pořadí. Pokud zazní námitka později, neuznává se. Při ohlášení chyby se brambor vrací 
zpět hráči, který se mýlil. Tento hráč musí vymyslet novou odpověď nebo požádat 
o hlasování (viz odstavec „Hlasování“).

Hráči si předávají horký brambor po směru hodinových ručiček. Odpovědi, které vysloví, 
se nesmí opakovat. Kolo trvá do doby, než se zastaví otáčející se káča nebo do okamžiku, 
kdy aplikace vydá zvukový signál. Hráč, který má v tu chvíli horký brambor v ruce, se 
právě spálil. Musí posunout svoji �gurku o jedno pole blíž k políčku s grilem.

Ve čtení otázek se hráči střídají také po směru hodinových ručiček. V novém kole čte 
otázku hráč, který v ukončeném kole odpovídal jako první.

HLASOVÁNÍ:
Možnost hlasování se nepoužívá při hře dvou hráčů.

Pokud hráč nesouhlasí se zpochybněním své odpovědi, přijme vracející se horký bram-
bor a zavolá „Hlasování!“. Hráči, kteří se domnívají, že jeho odpověď byla správná, zved-
nou ruku nahoru. Hlas volajícího hráče se do výsledku nepočítá. Pouze v  případě 
nerozhodného výsledku má volající hráč rozhodující hlas ve svůj prospěch.

1) Pokud hlasování skončilo před uplynutím času a hráči rozhodli, že:
a) odpověď byla správná, horký brambor se posouvá k dalšímu hráči a hra pokračuje 
dál,
b) odpověď nebyla správná, pak hráč, který vyvolal hlasování, musí vyslovit novou 
odpověď a teprve pak hra běží dál.

2) Pokud hlasování skončilo po uplynutí času a hráči rozhodli, že:

a) odpověď byla správná, pak hráč, který ji zpochybnil, musí posunout svou �gurku na 
pole blíž ke grilu,
b) odpověď nebyla správná, pak hráč, který ji vyslovil, musí posunout svou �gurku na 
pole blíž ke grilu.

KONEC HRY:
Hra končí jedním ze dvou případů, který si mohou sami hráči zvolit:

1. Když první hráč prohraje, tedy ve chvíli, kdy jeden z hráčů postoupí na stupnici na 
pole „Spálený“. Vyhrává ten, jehož �gurka je od tohoto políčka nejdál.
2. Hráč vypadne ze hry, když jeho �gurka dorazí na políčko „Spálený“. Hra pokračuje, 
dokud na hrací desce nezůstane poslední �gurka.
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Počet hráčov: 2-8
Vek: 4+

Obsah balenia:
1. Hracia doska – 1 ks
2. Horúci zemiak – 1 ks 
3. Karty s otázkami – 165 ks
4. Figúrky – 8 ks
5. Vĺčik – 1 ks
6. Návod

Po rozbalení skontrolujte obsah balenia podľa zoznamu. V prípade rozdielov nás kontaktujte na e-mail: 
info@pexi.cz

Kto z vás dokáže najrýchlejšie premýšľať pod tlakom? 
Pripravte sa, pretože teraz to zistíte! V  tejto hre máte iba niekoľko sekúnd na 
vymyslenie odpovede na otázku a prehodenie horúceho zemiaka protivníkovi. 
Zbavte sa zemiaka, kým uplynie čas a spálite sa! Odpovedajte rýchlo, hádžte 
presne, chytajte dôkladne a sami nespadnite na spodnú časť hracej dosky!
Skvelá hra pre celú rodinu, bez ohľadu na vek! 

PRÍPRAVA NA HRU: 
1. Rozlož hraciu dosku na rovný a stabilný povrch, napríklad na stôl. 
2. Karty s otázkami zamiešaj a balíček polož vedľa hracej dosky. Polož vedľa nich guľatý 
horúci zemiak.
3. Každý hráč si vyberie �gúrku a postaví ju na políčko START.

4. Zlož druhý vĺčik z dvoch dielikov: zasuň kolíček do 
otvoru kotúča tak, aby bolo možné s vĺčikom ľahko 
otáčať (k hre je priložený aj náhradný, malý vĺčik). 
Polož ho vedľa hracej dosky alebo na disk priložený 

k hre. Disk zabráni problémom s nepohodl-
ným alebo nezodpovedajúcim podkladom. 
Teraz môžeš hrať Horúci zemiak všade, napr. 
v  prírode alebo na koberci a vĺčik sa bude 
stále otáčať. Samotný disk môžeš použiť aj 
v otvorenom priestore ako lietajúci tanier. 
Namiesto vĺčika môžeš na meranie času 
použiť špeciálnu, bezplatnú multimediálnu 
aplikáciu, ktorú si môžeš stiahnuť pomocou 
jedného z QR kódov umiestnených v návode 

a na obale hry.
Môžeš ju nájsť aj  na internete v obchode Google Play alebo App Store pod názvom 
„Horúci zemiak“. Zariadenie so zapnutou aplikáciou polož vedľa hracej dosky na miesto, 
ktoré je v dosahu všetkých hráčov.

PRIEBEH HRY:
Hru začína najmenší z hráčov. Do ruky vezme horúci zemiak. Hráč, ktorý sedí po jeho 
pravej strane, zloží  prvú kartu z balíčka a nahlas prečíta jednu z otázok na jej spodnej 
strane (môže si vybrať). Potom celou silou roztočí vĺčik alebo spustí aplikáciu a  stlačí 
tlačidlo „Štart“. Ten, kto drží horúci zemiak, musí odpovedať na položenú otázku a hodiť 
zemiak ďalšiemu hráčovi v poradí v smere hodinových ručičiek. Ťah každého hráča sa 
končí po vyrieknutí odpovede vtedy, keď už nemá zemiak v ruke. To platí, aj keď ďalší 
hráč nestihol zemiak chytiť alebo mu zemiak spadol na zem.

Ostatní hráči môžu spochybniť práve vyslovenú odpoveď, ak ju uznajú za nelogickú 
alebo nesprávnu. Ale musia to urobiť ešte skôr, ako začne odpovedať ďalší hráč v poradí. 
Pokiaľ zaznie námietka neskôr, neuznáva sa.  Pri ohlásení chyby sa zemiak vracia späť 
hráčovi, ktorý sa mýlil. Tento hráč musí vymyslieť, alebo požiadať o  hlasovanie (viď 
odstavec „Hlasovanie“).

Hráči si podávajú horúci zemiak v smere hodinových ručičiek. Odpovede, ktoré vyslovia, 
sa nesmú opakovať. Kolo trvá dovtedy, kým sa nezastaví otáčajúci sa vĺčik, alebo do 
okamihu, keď aplikácia vydá zvukový signál. Hráč, ktorý v tej chvíli má horúci zemiak 
v ruke, sa práve spálil. Musí posunúť svoju �gúrku o jedno políčko bližšie k  políčku 
s grilom.
V čítaní otázok sa hráči striedajú tiež v smere hodinových ručičiek. V novom kole číta 
otázku hráč, ktorý v ukončenom kole odpovedal ako prvý.

HLASOVANIE:
Možnosť hlasovať sa nepoužíva pri hre dvoch hráčov.

Ak hráč nesúhlasí so spochybnením svojej odpovede, prijme vracajúci sa horúci zemiak 
a zavolá „Hlasovanie!“. Hráči, ktorí sa domnievajú, že jeho odpoveď bola správna, zdvih-
nú ruku hore. Hlas volajúceho hráča sa do výsledku nepočíta. Iba v prípade nerozhod-
ného výsledku má volajúci hráč rozhodujúci hlas vo svoj prospech.

1) Pokiaľ sa hlasovanie skončilo pred uplynutím času a hráči rozhodli, že:
a) odpoveď bola správna, horúci zemiak sa posúva k ďalšiemu hráčovii a hra pokraču-
je ďalej,
b) odpoveď nebola správna, potom hráč, ktorý vyvolal hlasovanie, musí vysloviť novú 
odpoveď a až potom hra beží ďalej.

2) Pokiaľ sa hlasovanie skončilo po uplynutí času a hráči rozhodli, že:

a) odpoveď bola správna, potom hráč, ktorý ju spochybnil, musí posunúť svoju 
�gúrku na políčko bližšie ku grilu,
b) odpoveď nebola správna, potom hráč, ktorý ju vyslovil, musí posunúť svoju �gúrku 
na poličko bližšie  ku grilu.

KONIEC HRY:
Hra sa končí jedným z dvoch prípadov, ktorý si môžu sami hráči zvoliť:

1. Keď prvý hráč prehrá, teda vo chvíli, keď jeden z hráčov postúpi na stupnici na 
políčko „Spálený“. Vyhráva ten, koho �gúrka je od tohto políčka najďalej. 
2. Hráč vypadne z hry, keď jeho �gúrka dorazí na políčko „Spálený“. Hra pokračuje, 
kým na hracej doske nezostane posledná �gúrka.
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Počet hráčov: 2-8
Vek: 4+

Obsah balenia:
1. Hracia doska – 1 ks
2. Horúci zemiak – 1 ks 
3. Karty s otázkami – 165 ks
4. Figúrky – 8 ks
5. Vĺčik – 1 ks
6. Návod

Po rozbalení skontrolujte obsah balenia podľa zoznamu. V prípade rozdielov nás kontaktujte na e-mail: 
info@pexi.cz

Kto z vás dokáže najrýchlejšie premýšľať pod tlakom? 
Pripravte sa, pretože teraz to zistíte! V  tejto hre máte iba niekoľko sekúnd na 
vymyslenie odpovede na otázku a prehodenie horúceho zemiaka protivníkovi. 
Zbavte sa zemiaka, kým uplynie čas a spálite sa! Odpovedajte rýchlo, hádžte 
presne, chytajte dôkladne a sami nespadnite na spodnú časť hracej dosky!
Skvelá hra pre celú rodinu, bez ohľadu na vek! 

PRÍPRAVA NA HRU: 
1. Rozlož hraciu dosku na rovný a stabilný povrch, napríklad na stôl. 
2. Karty s otázkami zamiešaj a balíček polož vedľa hracej dosky. Polož vedľa nich guľatý 
horúci zemiak.
3. Každý hráč si vyberie �gúrku a postaví ju na políčko START.

4. Zlož druhý vĺčik z dvoch dielikov: zasuň kolíček do 
otvoru kotúča tak, aby bolo možné s vĺčikom ľahko 
otáčať (k hre je priložený aj náhradný, malý vĺčik). 
Polož ho vedľa hracej dosky alebo na disk priložený 

k hre. Disk zabráni problémom s nepohodl-
ným alebo nezodpovedajúcim podkladom. 
Teraz môžeš hrať Horúci zemiak všade, napr. 
v  prírode alebo na koberci a vĺčik sa bude 
stále otáčať. Samotný disk môžeš použiť aj 
v otvorenom priestore ako lietajúci tanier. 
Namiesto vĺčika môžeš na meranie času 
použiť špeciálnu, bezplatnú multimediálnu 
aplikáciu, ktorú si môžeš stiahnuť pomocou 
jedného z QR kódov umiestnených v návode 
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Výrobce/Výrobca:
Z.P.  „ALEXANDER” 
Piotr Pundzis
80-209 Chwaszczyno k/Gdyni,
ul. Telewizyjna 19, 
tel./fax  58 552 83 70
www.alexander.com.pl

Distributor/Distribútor: 
Pexi s.r.o.,
Podnikatelská 565,
Praha 9, ČR
tel.: (+420) 274 023 224
www.pexi.cz 
e-mail: info@pexi.cz

Symbol 0-3 znamená, že hračka není 
vhodná pro děti do 3 let.

Symbol 0-3 znamená, že hračka nie je 
vhodná pre deti do 3 rokov.

Podmínky bezpečného použití: 
Upozornění:
Hračka není vhodná pro děti do 3 let. Obsahuje malé části – hrozí nebezpečí vdechnutí nebo spolknutí.
Uschovejte obal, může obsahovat důležité informace.

Obal není součástí hračky.
Pravidelně kontrolujte stav hračky.

Skladování: Výrobek skladujte na suchém místě, mimo zdrojů tepla a v originálním obalu.
Likvidace: Po použití zlikvidujte hračku bezpečným způsobem s ohledem na životní prostředí.
Prohlášení ES: Výrobek je označen symbolem CE, neboť splňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.

Podmienky bezpečného použitia: 
Upozornenie:
Hračka nie je vhodná pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé diely – nebezpečenstvo vdýchnutia alebo prehltnu-
tia. Uschovajte obal, môže obsahovať dôležité informácie.

Obal nie je súčasťou hračky.
Pravidelne kontrolujte stav hračky.

Skladovanie: Výrobok skladujte na suchom mieste, mimo zdrojov tepla a v originálnom obale.
Likvidácia: Po použití zlikvidujte hračku bezpečným  spôsobom s ohľadom na životné prostredie.
Vyhlásenie ES: Výrobok je označený symbolom CE, lebo spĺňa požadavky smernice o bezpečnosti hračiek.
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