
Hegyezőgép használati útmutató 
Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott hegyezőgépet választotta. 

 

Használat: 
1. Rögzítsük a ceruzahegyező-gépet az asztallaphoz a pillangócsavar (tartozék) 

segítségével. 
2. Húzzuk ki a hegyezőgép előlapját ütközésig, az "A" ábra szerint. 
 

3. Nyomjuk össze az előlap tetején lévő füle(ke)t, a „B” ábra szerint; és helyezzük be 
a ceruzát a nyílásba ütközésig. 

4. A fül(ek) elengedése után a hajtókart az óramutató járásával megegyezően 
forgatva hegyezzük ki a ceruzát. 

    Amikor a kar már üresen forog, a ceruza megfelelően ki van hegyezve 
5. Rendszeresen ürítsük a forgács tartályt! 
Figyelem! 
1. Ez a ceruzahegyező-gép csak faházas grafitbelű ceruzák hegyezésére alkalmas. 

Kerüljük a használatát ettől eltérő eszközök (zsírkréták stb.) esetén, mivel az 
ilyen használat a kés beszorulásához, és így annak ill. a háznak a sérüléséhez, 
tönkremeneteléhez vezethet. Nem megfelelő működés esetén elsőként tisztítsuk meg a kést, a forgács 
tartályt és a házat. 

2. Amennyiben a kar üresen forog, de a ceruza még nincs megfelelően kihegyezve, akkor elképzelhető, hogy 
egy törött grafit hegy vagy valami más beszorult a ceruzavezető cső csúcsába. Amennyiben igen, akkor 
azt el kell távolítani a következők szerint: 
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(1) Forgassuk el a hajtókar/kés körüli külső gyűrűt az óramutató járásával ellenkező irányba kb.90°-kal, a "C" 
ábra szerint. 

(2) Emeljük ki a kést a hajtókoszorús gyűrűvel együtt a hajtókarnál 
fogva, ügyelve a saját testi épségünkre, mivel a kés nagyon éles. 

(3) Amennyiben találunk betört hegyet vagy egyéb beszorult tárgyat, akkor azt 
egy fogpiszkáló vagy egyéb eszköz segítségével távolítsuk el, a "D" ábra 
szerint, ügyelve arra, hogy a késben kárt ne tegyünk. 

 

 

 

 

 

 



(4) Az összeszerelés a szétszedéssel ellentétesen történik: a külső gyűrűn található kiemelkedéseket 
illesszük a házon található nyílásba úgy, hogy a kést ütközésig betolva annak vége betalál az előlapon 
belülről található vezető gyűrűbe, a hajtókar külső gyűrűje pedig teljesen felfekszik a házon található nyílás 
peremére. A végleges rögzítés céljából forgassuk a hajtókar külső gyűrűjét az óramutató járásával 
megegyező irányba kb. 90°-kal, így ismét használatra kész.  

 
Magyarországon forgalmazza: 
Penecon Kft. 
1107 Budapest, Száva u. 5-7. 
Tel/Fax: +36-1- 2651707 
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