
Specified details come with spare duplicates. 

Зазначені деталі є на дошках як запасні. 

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

Це не деталь конструкції, а допоміжний інструмент
для складання або вимірювання відстаней.

Type of product: Mechanical model.
Intended Use: Self-Assembly.
Model: «Nativity Scene»
Scale: 1:24
SKU: 70141
Manufacturer: Ukrainian Gears LLC.
Manufacturer’s Address:  
Ochakivska str./ Ochakivsky lane 5/6,
Kyiv, 03151, Ukraine
Address of production:  
Pryozerna str. 11,  Gorenka, Kyivo-Svyatoshinskyi district,  
Kyiv region, 08105, Ukraine
Comments and suggestions:  
+38 044 338 35 30  
Viber, WhatsApp: +371 25 663 061 
Customer support:  
customerservice@ugearsmodels.com
Recommended age: 14+
General information: self-assembly model requiring no glue or 
cutting. Parts are pre-cut and are easily removable from the 
board.  
Assembly instructions are included.
Material: sanded plywood.
Manufactured according to:  
TU U 32.4-36001428-001:2016,  
Customs tariff number 9503 (toys).
Date of manufacture: manufacture date is printed on item 
package.
Batch number: is the same as manufacture date.
Storage: store in a cool dry place. Keep away from children 
under 3 years.
Expiration Date: no limit.
Warranty period: 3 years.
Package size: 185х275х7 mm
Assembled model size: 151× 50 × 138  mm
Number of parts: 59 pcs.

Тип товару: Механічна модель.
Призначення: Модель для самостійного складання.
Модель: «Різдвяний вертеп»
Масштаб: 1:24
Артикул: 70141
Виробник: ТОВ «Юкрейніан Геарс»
Адреса виробника:
вул. Очаківська/Очаківський провулок, буд. 5/6,  
м. Київ, 03151, Україна
Адреса виробництва:  
вул. Приозерна, буд. 11, с. Горенка,
Києво-Святошинський район, Київська обл., 08105, Україна
Поради та зауваження приймаються за телефоном:  
+38 044 338 35 30  
Viber, WhatsApp: +371 25 663 061 
customerservice@ugearsmodels.com
Вік: 14+
Загальна інформація: модель для самостійного складання 
без клею (деталі готові і просто виймаються  з дошки). 
Збирати за інструкцією.
Матеріал: фанера шліфована.
Вироблено згідно:  
 ТУ У 32.4-36001428-001:2016,  
Код УКТЗЄД 9503 (іграшки).
Дата виготовлення: дата виготовлення вказана на 
упаковці.
Номер партії: номер партії відповідає даті виготовлення.
Умови зберігання: зберігати в закритих сухих приміщеннях, 
та недоступному для дітей віком до  3-х років місці.
Термін придатності: не обмежений.
Гарантійний строк зберігання: 3 роки.
Розмір упаковки: 185х275х7 мм
Розмір зібраної моделі: 151× 50 × 138 мм
Кількість деталей: 59 шт.

ugearsmodels.com

14+
Manufacture date:
Дата виготовлення:

MADE IN UKRAINE
ВИРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

ENG Symbols. UKR Умовні позначення.

ENG

Enjoy our unlimited support!
Should you have any questions about assembly, we are always  
here for you to suggest the best solution and provide the help 
you might need.  
Our 24/7 customer support service will accept and process 
your request promptly and professionally. 

To get in touch with UGEARS customer support service, use 
any of two easy  and convenient ways:
1. Scan the QR-code. 
Scan QR-code to go to the Web-page.  
Your model will be registered automatically.
Enjoy unlimited service support of the model. Order 
details, get help with assembly, leave your feedback 
and comments, share your ideas and experience.

2. E-mail us! 
If you couldn’t scan the QR-code or enter the customer 
support system, please, contact Ugears Engineering Customer 
Support via E-mail: 
customerservice@ugearsmodels.com

UKR

Отримайте необмежену підтримку!
Якщо в процесі складання у Вас виникнуть запитання, 
команда UGEARS завжди поруч і готова надати пораду та 
інженерну підтримку. Саме задля цього ми запровадили 
службу підтримки покупців, яка цілодобово приймає 
заявки і відповідає на них у найкоротші терміни. 

Щоб звернутися до служби підтримки UGEARS, 
використовуйте будь-який із двох можливих способів:

1. Через сканування QR-коду.
Відскануйте код, щоб перейти на веб-сторінку. 
Ваша модель буде автоматично зареєстрована. 
Отримайте професійну сервісну підтримку по 
даній моделі. Замовляйте деталі, отримайте 
допомогу в складанні,  а також залишайте 
коментарі, пропозиції та діліться враженнями.
2. Електронною поштою.

Якщо з будь-якої причини Ви не можете відсканувати код 
або зайти в систему підтримки покупців, просимо Вас 
скористатися електронною поштою
customerservice@ugearsmodels.com для зв’язку
з сервісною інженерної службою UGEARS.

ENGENG

UKRUKR
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ENG

UKR
Pay attention. Check for correct orientation or positioning.

Зверніть увагу. Перевірте розташування елемента.

Model
Модель

ENG It’s easier to pull out some parts with the «helper (H)».  
UKR Буде легше видавити готові деталі за допомогою «helper (H)». 

! ! !

H

Nativity Scene 
Різдвяний вертеп 
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