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Καλώς όρισες στην κατασκευή του πιο απίθανου ρολογιού. 
Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου θα σε βοηθήσει 
να συναρμολογήσεις ένα κουρδιστό ρολόι. Όπως 
συμβαίνει με όλα τα πακέτα συναρμολόγησης, έτσι 
και με αυτό είναι πολύ σημαντικό να βρεις τον κα-
τάλληλο χώρο για να εργαστείς, έναν χώρο που 
θα διαθέτει μια ελεύθερη επίπεδη επιφάνεια. 
Όλα τα κομμάτια εφαρμόζουν εύκολα και σύμ-
φωνα με τις οδηγίες. Παρακαλούμε να ελέγχεις 
κάθε φορά ότι χρησιμοποιείς το σωστό κομμάτι 
και ότι το τοποθετείς στη θέση του με τον σωστό 
τρόπο!

Πρέπει επίσης να βεβαιωθείς ότι τα κομμάτια 
του πακέτου βρίσκονται μακριά από παιδιά ηλικίας κά-
τω των 3 ετών, καθώς υπάρχει πάντα κίνδυνος τα μικρά 
κομμάτια να προκαλέσουν ασφυξία.

Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι αυτό είναι ένα εκπαιδευ-
τικό πακέτο, σχεδιασμένο να βοηθήσει τα παιδιά ηλικίας από 
5 έως 15 ετών να καταλάβουν πώς λειτουργεί ένα κουρδιστό 
ρολόι. Όταν το κουρδίσεις, το ρολόι θα λειτουργήσει για 6 ώρες περίπου.
Δεν είναι σχεδιασμένο για μακροχρόνια λειτουργία.

Τα μικρότερα παιδιά ίσως χρειαστούν τη βοήθεια ενός ενηλίκου κατά την κατασκευή του ρολογιού.

Πώς λειτουργεί το ρολόι:
Όταν κουρδίζεις το ρολόι, το ελατήριο του ρολογιού συσπειρώνεται (τυλίγεται). Καθώς το ελατήριο βαθ-
μιαία ξετυλίγεται, μεταφέρει (μεταβιβάζει) την ενέργεια που κάνει το ρολόι να λειτουργεί και ένας-ένας οι 
οδοντωτοί τροχοί (γρανάζια) γυρίζουν. Το εκκρεμές ελέγχει την ταχύτητα με την οποία απελευθερώνεται 
η ενέργεια και με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζει την ταχύτητα με την οποία γυρίζουν τα γρανάζια και ξετυλίγεται 
το ελατήριο, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια του ρολογιού στη μέτρηση του χρόνου. Τελικά, όταν το ελατήριο 
ξετυλιχτεί, δεν θα έχει πλέον ενέργεια για να τη μεταβιβάσει στους οδοντωτούς τροχούς, οπότε το ρολόι 
πρέπει να ξανακουρδιστεί για να ξεκινήσει και πάλι η όλη διαδικασία. 

Ας φτιάξουμε τώρα το ρολόι! Θα ξεκινήσουμε από τη σελίδα 4, όπου παρουσιάζονται τα διάφορα εξαρ-
τήματα που υπάρχουν στο πακέτο. Πριν ξεκινήσεις, εξοικειώσου με τα εξαρτήματα και έλεγξε αν υπάρ-
χουν όλα! Στη συνέχεια, από τη σελιδα 6 και μετά, θα δεις έναν λεπτομερή οδηγό που θα σε καθοδηγήσει 
βήμα-βήμα στην κατασκευή του ρολογιού. Καλή τύχη!

Εισαγωγή
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Introduction

Welcome to The Amazing Clock Kit. This booklet will 
guide you through building your clock. As with any 
self-assembly kit, it is important to ensure that you 
use an appropriate working area with a clear, flat 
surface. All pieces will fit together simply and in 
accordance with the instructions. Please always 
check that you are using the correct piece and 
that you are putting it into place the right way 
round!

Please also ensure that you keep the pieces of 
the kit away from children under the age of 36 
months, as the small pieces present a potential 
choking hazard.

It is important to remember that this is an educational 
kit, designed to help children aged from 5 to 15 understand 
how a wind-up clock works. When fully wound, the clock 
should run for around six hours. It is not intended to be a 
long-term time piece.

Some younger children may benefit from adult assistance in constructing the clock.

How the clock works:
When the clock is wound, the clock’s spring is tightened. As the spring gradually releases its tension, it 
transfers the energy that makes the clock run, and one by one, the cogwheels turn. The pendulum controls 
the speed with which the energy is released and in so doing, it helps the clock to keep time and regulates 
the speed at which the cogwheels turn and the spring loosens. Eventually, when the spring has unwound, 
it will have no energy left to transfer to the cogwheels, and so the mechanism will need to be rewound to 
start the process again.

So now, let’s build the clock! We’ll start on page 4 with showing you the different pieces in the kit. Before 
you start, familiarise yourself with the pieces and check to make sure you have all of them to hand! Then, 
from page 6, you will be able to see a step-by-step guide to building the clock. Good luck!!
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Εξαρτήματα
1. 
Βάση του ρολογιού

11. 
Διαφανές κυκλικό
πώμα με ουρά

21. 
Κίτρινο εκκρεμές

2. 
Καντράν

12. 
Λεπτοδείκτης

22. 
Διαφανής διχάλα

3. 
Ασημένιο σφυρί

13. 
Ωροδείκτης

23. 
Λευκό γρανάζι

4. 
Μαύρο γρανάζι
με 4 πόδια

14. 
Μπλε γρανάζι

24. 
Μαύρο γρανάζι

5. 
Ασημένιο κουδούνι
(σήμαντρο)

15. 
Κίτρινο γρανάζι

25. 
Κίτρινος πίρος

6. 
Μεγάλο διαφανές
πώμα x 2

16. 
Κόκκινο γρανάζι

26. 
Κίτρινος μοχλός

7. 
Μικρό διαφανές
πώμα

17. 
Λευκό γρανάζι

27. 
Πράσινο γρανάζι

8. 
Διαφανές τριγωνικό 
πώμα με συμπαγή 
άκρα

18. 
Ερυθρόλευκο 
γρανάζι/ελατήριο

28. 
Ροζ γρανάζι

9. 
Διαφανές τριγωνικό 
πώμα με αυλακωτά 
άκρα

19. 
Τροχός αναστολής

29. 
Λευκό στήριγμα

10. 
Πράσινο πώμα

20. 
Πράσινο 
κουρδιστήρι (κλειδί 
κουρδίσματος)
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Contents
1. 
Clock Base

11. 
Clear Circle 
With Tail

21. 
Yellow Pendulum 
(Top/Bottom)

2. 
Clock Face

12. 
Minute Hand

22. 
Clear Fork

3. 
Silver Hammer

13. 
Hour Hand

23. 
White Gear

4. 
Black Cog With Four 
Legs

14. 
Blue Wheel 

24. 
Black Wheel 

5. 
Silver Bell

15. 
Yellow Wheel 

25. 
Yellow Pin

6. 
Large Clear 
Stopper  x 2

16. 
Red Wheel 

26. 
Yellow Lever

7. 
Small  Clear 
Stopper 

17. 
White Wheel 

27. 
Green Wheel 

8. 
Clear Triangular
Stopper With  
Solid Ends

18. 
Red & White
Wheel/Spring

28. 
Pink Wheel 

9. 
Clear Triangular
Stopper With
Grooved Ends

19. 
White Ratchet
Wheel

29. 
White Stool

10. 
Green Stopper

20. 
Green Wind-Up 
Crank
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Step 1 
Place the base of the clock on a flat surface.

Step 2
Position the clear circle with tail (number 11)

on the small pillar as pictured. 
Then place the silver bell (number 5) and the large clear stopper (number 
6) on the pillar directly underneath the clear circle with tail.
Now attach the silver hammer (number 3) on the pillar to the left of the 
clear circle with tail and secure with the second large clear stopper.

2o Βήμα
Τοποθέτησε το διαφανές κυκλικό πώμα με ουρά (αρ. 11)
στον μικρό στύλο, όπως δείχνει η εικόνα. Μετά τοποθέτησε
το ασημένιο κουδούνι (αρ. 5) και το μεγάλο διαφανές
πώμα (αρ. 6) στον στύλο αμέσως κάτω από
το διαφανές κυκλικό πώμα με ουρά.

Τοποθέτησε τώρα το ασημένιο σφυρί (αρ. 3)
στον στύλο αριστερά από το διαφανές κυκλικό
πώμα με ουρά και στερέωσέ το με το δεύτερο
μεγάλο διαφανές πώμα.

1o Βήμα
Τοποθέτησε τη βάση του ρολογιού
σε μια επίπεδη επιφάνεια.
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4o Βήμα
Τοποθέτησε το κόκκινο (αρ. 16),
το λευκό (αρ. 17) και το κίτρινο
(αρ. 15) γρανάζι με τη σειρά
που δείχνει η εικόνα.

Step 3
Place the green wind-up crank (number 20) through the back of the clock

(to the right of the silver hammer). 
Then position the white ratchet wheel (number 19) on top of the green wind-up crank 
pushing it down as far as it can go until the piece is secure. 
Please note the white ratchet wheel must have the flat side facing upwards. 

3o Βήμα
Τοποθέτησε το πράσινο κουρδιστήρι (αρ. 20) από
την πίσω πλευρά του ρολογιού (δεξιά του ασημένιου
σφυριού). Στη συνέχεια τοποθέτησε τον τροχό
αναστολής (αρ. 19) στον άξονα του πράσινου
κουρδιστηριού και σπρώξ’ τον να προχωρήσει προς
τα κάτω όσο πάει, έως ότου το κομμάτι στερεωθεί.
Προσοχή! Η επίπεδη πλευρά του τροχού αναστολής
πρέπει να είναι προς τα πάνω.

Step 4
Place the red wheel (number 16),

white wheel (number 17) and yellow wheel
(number 15) in this order as pictured.
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5o Βήμα
Σύνδεσε το παχύτερο άκρο από το λευκό γρανάζι
(αρ. 23) με την επίπεδη όψη του μαύρου γραναζιού
(αρ. 24). Στη συνέχεια τοποθέτησέ το στο μέσον
της βάσης του ρολογιού με το λεπτό άκρο
του λευκού γραναζιού προς τα πάνω. Τοποθέτησε
το μαύρο γρανάζι με 4 πόδια (αρ. 4) στον στύλο
που βρίσκεται στα αριστερά του ασημένιου σφυριού.

6o Βήμα
Τοποθέτησε το πράσινο γρανάζι (αρ. 27)
στον στύλο στα αριστερά του μαύρου γραναζιού.
Βεβαιώσου ότι το πράσινο γρανάζι συνδέεται
(συναρμόζει) και με τα δύο μαύρα κομμάτια.
Τοποθέτησε το ροζ γρανάζι (αρ. 28) στο άσπρο γρανάζι,
στο οποίο έχεις ήδη συνδέσει το μαύρο γρανάζι.

Step 5
Connect the thicker end of the white gear

(number 23) through the flat end of the black wheel (number 24). 
Then place this in the middle of the base of the clock with the thin end
of the white gear facing upwards. 
Position the black cog with four legs (number 4) on the pillar to the left
of the silver hammer.

Step 6
Position the green wheel (number 27)

on the pillar to the left of the black wheel. 
Make sure the green wheel is interlocked with both the black pieces.   
Place the pink wheel (number 28) through the white gear that is  
connected to the black wheel.
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8o Βήμα
Τοποθέτησε το καντράν του ρολογιού πάνω
στη βάση του ρολογιού. Στερέωσέ το
τοποθετώντας τον κίτρινο πίρο (αρ. 25)
στην τρύπα που βρίσκεται πάνω από τον αριθμό 12
στο ρολόι και τοποθετώντας το πράσινο
πώμα (αρ. 10) στην τρύπα ανάμεσα
στους αριθμούς 4 και 5 του ρολογιού.

7o Βήμα
Τοποθέτησε το ερυθρόλευκο γρανάζι/ελατήριο
(αρ. 18) στο πράσινο κουρδιστήρι. Βεβαιώσου
ότι το ελατήριο είναι στερεωμένο καλά.
Τοποθέτησε το μπλε γρανάζι (αρ. 14)
στον τελευταίο στύλο που μένει ελεύθερος.
Βεβαιώσου ότι το μπλε γρανάζι καλύπτει
το ερυθρόλευκο γρανάζι/ελατήριο
και συνδέεται με το κίτρινο γρανάζι.

Step 7
Position the red and white wheel/spring (No. 18)

through the green wind-up crank.  
Make sure the white ratchet wheel is still secure.  
Place the blue wheel (No. 14) on the last remaining pillar. 
Make sure the blue wheel overlaps the red and white wheel/spring
and interlocks with the yellow wheel.

Step 8
Attach the face of the clock on

top of the base of the clock.  Secure by putting
the yellow pin (No. 25) through the hole that is situated above
the number 12 on the clock, and by putting the green stopper (No. 10) 
through the hole between numbers 4 and 5 on the clock.
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9o Βήμα
Τοποθέτησε τον ωροδείκτη (αρ. 13) στο ροζ γρανάζι
στο μέσο του ρολογιού. Στη συνέχεια τοποθέτησε
τον λεπτοδείκτη (αρ. 12) πάνω από τον ωροδείκτη.
Τώρα πρέπει να τοποθετήσεις το διαφανές τριγωνικό
πώμα με αυλακωτά άκρα (αρ. 9) πάνω από τους δύο
δείκτες για να στερεωθούν στη θέση τους.

10o Βήμα
Γύρνα τώρα το ρολόι ώστε να βλέπεις
την πίσω πλευρά του. 
Σύνδεσε τη διαφανή διχάλα (αρ. 22) με τον κίτρινο
μοχλό (αρ. 26), έτσι ώστε να είναι στέρεα
συνδεδεμένα.
Τα δύο συνδεδεμένα κομμάτια μοιάζουν με κεφαλαίο 
γράμμα Ζ, με τους βραχίονες της διαφανούς διχάλας 
στραμμένες προς τα κάτω.

Step 9
Place the hour hand (No. 13) over the pink wheel

in the middle of the clock. Then put the minute hand (No. 12)
over the hour hand. The clear triangular stopper with grooved
ends (No. 9) is then placed over the two hands
to secure them into position.

Step 10
Now flip the clock over. 

Connect the clear fork (No. 22) and the yellow lever (No. 26) together making sure it clicks into place.
Once together, the shape should look like a Z with the arms of the clear fork facing downwards.
Put the clear fork through the hole at the top of the clock situated directly below the yellow pin
holding the face and the base together.
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12o Βήμα
Ένωσε το πάνω με το κάτω κομμάτι του εκκρεμούς
(αρ. 21) «κλειδώνοντας» τα αυλακωτά τους άκρα.
Συνάρμοσε το ολοκληρωμένο εκκρεμές με το λευκό
στήριγμα στην κορυφή και τον κίτρινο μοχλό
προσέχοντας ώστε να βλέπεις τις λέξεις «fast»
και «slow» στο εκκρεμές. Τοποθέτησε στο άκρο
του λευκού στηρίγματος το διαφανές τριγωνικό πώμα
με συμπαγή άκρα (αρ. 8) για να στερεώσεις την κορυφή
του εκκρεμούς. Μετά τοποθέτησε το μικρό διαφανές
πώμα (αρ. 7) στην κορυφή του κίτρινου μοχλού.

11o Βήμα
Τοποθέτησε το λευκό στήριγμα (αρ. 29) πάνω από
τη διαφανή διχάλα και συνάρμοσέ το με τον κίτρινο πίρο,
ώστε να σταθεροποιηθεί ο μηχανισμός.

Step 11
Place the white stool (No. 29) over the clear fork

and yellow lever and through the yellow pin
so that the mechanism is secure.

Step 12
Connect the top and the bottom of the yellow pendulum (No. 21)

by locking the ridged edges together. 
Place the completed pendulum on top of the white stool and the yellow
lever making sure the print ‘+fast and –slow’ is facing you. 
Put the clear triangular stopper with solid ends (No. 8) over the end of the white stool 
to hold the top of the pendulum in place. Then attach the small clear stopper
(No. 7) on top of the yellow lever.
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13o Βήμα
Το ρολόι είναι πλέον έτοιμο.
Για να αρχίσει να λειτουργεί, δεν έχεις
παρά να το κουρδίσεις με το πράσινο
κουρδιστήρι στην πίσω πλευρά του
και... τικ τακ δουλεύει!

Build Your Own Real Wind-Up 
Clock!

 ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΡΟΛΟΪ
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Step 13
The clock is now complete.

In order for the clock to start working just
wind-up the green crank at the back
of the clock and tick-tock - let it rock!!!

4+

1+
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