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Assembly instructions: Remove model parts from the 
hanger board as illustrated below. Careful not to 
break parts. If a part does not remove easily, 
carefully cut it out with a knife. This model is 
intended for self-assembly without glue. If you have 
difficulty installing the axles, try waxing them with a 
regular candle. All moving parts can also be waxed 
during assembly to reduce friction when operation 
the model.

Összeszerelési útmutató: Szedd ki a részeket a 
táblából az alábbi illusztrálás szerint. Vigyázz, hogy el 
ne törd a részeket. Ha egy darabot nem tudsz 
könnyen kiszedni, óvatosan vágd ki egy késsel.  A 
modell összerakásához nem kell ragasztót 
használnod! Ha nehézségeid vannak a tengely 
elhelyezésével, nyugodtan gyantázd be egy egyszerű 
gyertyával. Az összes mozgó alkatrészt 
begyantázhatod az összeszerelés során, hogy 
csökkentsd a súrlódást a modell működése közben.

Warning! Do not use a lighted candle!
Caution! Axles have sharp points!

Figyelem! Ne égő gyertyát használj!
Vigyázat! A tengelyvégek élesek!

Symbols
Wax the part with a regular candle (rub with candle)
Check size
Sand to remove burrs
Break off or cut out
Pay attention Check for correct orientation or 
positioning.
Spare parts
Cut crosspieces before removing the part from the 
board.

Szimbólumok
Viaszold be a darabot egy egyszerű gyertyával 
(dörzsöld be egy gyertyával)
Ellenőrizd a méretet
Csiszold le a sorját egy smirglivel
Törd ki vagy vágd ki
Figyelmesen ellenőrizd a helyes irányt és beállítást.
Pótalkatrészek
Vágd ki a közbenső részeket, mielőtt egy darabot is 
eltávolítanál a táblából.

Axle
This is not a structural component; it is a tool for 
measurement and assembly.

Tengely
Nem része a modellnek; egy mérési és szerelési 
eszköz.

Adjust Timer speed by tightening or loosening the 
tension in the rubber band. (figure 1)

Állítsd be az időzítő sebességet úgy, hogy meghúzod, 
vagy ellazítod a gumiszalagot. (1. ábra)

Set the pendulum amplitude using the Regulator slot 
on the back of the Timer (L/R) (figure 2)

Állítsd be az inga amplitúdóját az időzítő hátulján 
lévő szabályozóval. (L/R) (2.ábra)

Troubleshooting
Check all gear faces and roller surfaces for burrs and 
remove them (figure 3)
Check the gears and other moving parts are aligned 
correctly, movel freely and don't touch the side 
panels in places that are pointed out (figure 4)

Hibaelhárítás
Ellenőrizd le az összes fogaskereket és görbe 
felületet, és csiszold le a sorjákat. (3. ábra)
Ellenőrizd le, hogy a fogaskerekek és a többi mozgó 
rész helyesen helyezkedik-e el valamint, hogy 
szabadon tud-e mozogni és nem ér-e hozzá az 
oldalsó panelekhez az ábrán mutatott helyeken. (4. 
ábra)
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Turn the arrow to the right, and then start the timer. 
Set the Regulator slot on the back of the Timer to 
center. Remove the top roller from the pendulum. 
Turn the Regulator slot toward (-) to shorten the 
pendulum arc and speed up the Timer. Turn the 
Regulator slot toward (+) to increase the pendulum 
arc and slow the Timer. If the pendulum stops 
moving, turn the Regulator slot toward (-). If the 
Timer runs and then stop, check all gear faces and 
eoller surfaces for burrs and remove them (figure 5)

Fordítsd jobbra a nyilat és indítsd el az időzítőt. 
Helyezd a szabályozót az időzítő hátuljáról középre. 
Távolítsd el a felső kereket az ingáról. Húzd a 
szabályozót a (-) felé, hogy rövidítsd az inga ívét és 
felgyorsítsd az időzítőt. Húzd az szabályozót a (+) felé 
hogy megnöveld az inga ívét és lelassítsd az időzítőt. 
Ha az inga megáll, húzd a szabályozót a (-) felé. Ha az 
időzítő egyszer csak megáll, ellenőrizd le az összes 
fogaskereket és görbe felületet, hogy található-e 
valahol sorja. Ha találtál, csiszold le.

Use solid candlewax to lubricate the roller axle and 
replace the roller in the pendulum. Check the Timer 
against a standard clock. Adjust the tension in the 
rubber band. If the timer still does not run 
continuously, increase the tension in the rubber 
band. If the Timer being to operate erratically, 
decrease the tension in the rubber band (figure 6)

Szilárd gyertya viasszal kend be a forgó tengelyt és 
helyezd vissza az ingába a kereket. Ellenőrizd le az 
időzítőt egy óra segítségével. Állítsd be a feszültséget 
a gumiszalagban. Ha az időzítő még mindig nem 
működik folytonosan, emeld a gumiszalagban a 
feszültséget. Ha kiszámíthatatlanul kezd működni, 
akkor pedig csökkentsd a feszültséget a 
gumiszalagban. (6. ábra)

If the pendulum and roller continue to operate 
erratically after performing all of the above 
troubleshooting steps: Take the pendulum out of the 
Timer, remove all three axles from the pendulum, 
and replace the axles with new one. Be sure the new 
acles is straight and that all parts are properly 
aligned. Use solid candlewax to lubricate the 
pendulum axles. (figure 7)

Ha az inga és a kerék kiszámíthatatlanul működik 
továbbra is, miután elvégezted az összes fent 
említett hibaelhárítási lépést: vedd ki az ingát az 
időzítőből, távolítsd el mind a három tengelyt az 
ingából és rakj bele újakat. Figyelj, hogy az új 
tengelyek egyenesek legyenek és megfelelően 
legyenek elhelyezve. Szilárd gyertya viasszal kend be 
az inga tengelyeit!

All copyrigh and exceptional property rights to the:
- drawings
- sketches
- pictures
- photos
- appearance of moles
belong to "Ukrainian Gears" LLC

Minden szerzői és kivételes tulajdonjog a:
- rajzokhoz
- vázlatokhoz
- képekhez
- fotókhoz
- jegyek megjelenítéséhez
a Ukrainian Gears LLC illeti.

Thanks for following along on this journey with us. Köszönjünk, hogy velünk tartottál ezen a csodás 
utazáson!


