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A Neuland NOOne® és BigOne 
markerek egy speciális mem-
bránt tartalmaznak, amely 
egyszerű és gyors utántöltést 
tesz lehetővé. A membránon 
keresztül az erre a célra kife-
jlesztett utántöltő tűvel a beha-
tolás egyszerű, a tű kihúzását 
követően pedig a membrán 
automatikusan lezárja magát. 
Garantálva a szennyeződések 
elkerülését és a tinta kis-
záradását.

Az újratöltéssel nemcsak 
pénzt takaríthatunk meg, 
hanem egyúttal környezet-
barát megoldást is választunk. 
Egy üres Neuland BigOne®-t 
kb. 11-szer, egy NOOne-t kb. 
22-szer, egy fineOne-t pedig kb. 
45-ször tölthetünk újra egy  
45 ml-es utántöltővel. 

Minden színhez egyedi kódszám 
tartozik, ami a filctollakon és az 
utántöltő flakonokon is fel van 
tüntetve.

Előnyei

Különböző tintatípusok

Utántöltő az alábbi típusú 
filctollakhoz kapható:
Vizesbázisú, papíríró filcekhez 
(Neuland NOOne®, ArtMarker, 
BigOne és fineOne) minden 
színben

Permanens, vizesbázisú, 
papíríró, fekete Neuland 
Outliner-hez

Permanens, vizesbázisú, 
papíríró, fehér Neuland 
WhiteOne markerhez

Figyelem!
•  Csak üres filctollat 

töltsön újra!

•  Javasoljuk, hogy az 
utántöltésnél különösen 
ügyeljen a kezére és a 
ruháira, mert a tintát 
nem lehet kimosni!

Videó:



Fontos! Első lépésként távolítsa 
el a kupakot. Ez megakadá-
lyozza, hogy túlnyomás alakuljon 
ki a membránban, ami a tinta 
kispriccelését eredményezhetné.

Ellenőrizze, hogy az utántöltő 
flakon kupakja jól rá van-e csa-
varva, majd fordítsa az utántöltőt 
a kupakkal lefelé. Nyomja meg 
egyszer (!) az utántöltő tetején 
lévő kis pipettát, majd engedje 
el. Így pontosan egy adag tinta 
áramlik a pipettába.

Fordítsa vissza az utántöltő 
flakont az eredeti pozíciójába, 
majd csavarja le a tintával teli 
kupakot. Legyen óvatos, ne 
nyomja meg a pipettát!

A pipetta tűjével szúrja át a 
filctoll színes végén lévő kis 
nyílásban található membránt.

Nagyon lassan (!) pumpálja bele 
a festéket az üres filctoll belse-
jébe, amíg a pipetta ki nem ürül!

Utántöltési egység (kupak)*: 
NOOne max 1 
BigOne max 2 
*üres filctoll esetén

Egy törlőkendővel törölje le a 
filctoll töltőnyílásáról a maradék 
tintát.

Helyezze vissza a kupakot a 
filctollra és az újonnan töltött 
markert néhány percig még 
hagyja a kupakkal lefelé fordítva, 
hogy a tinta szétáramolhasson a 
membránban.

Vegye ki a tintával teli pipettát és 
a flakon belső oldalán óvatosan 
húzza le tűről a felesleges festé-
ket. Vigyázzon, ne nyomja meg 
a pipettát!

Távolítsa el az utántöltő pipettát 
anélkül, hogy megnyomná, majd 
csavarja vissza az utántöltő 
 flakon tetejére.

lassan!

!

A NOOne és a BigOne utántöltése

Első lépésként csavarja ki a 
 filctoll hegyét.

Fordítsa a zárt kupakkal lefelé 
az utántöltőt, nyomja meg az 
utántöltő tetején lévő kis pipettát 
és csak 1/3 részéig töltse meg 
tintával.

Nagyon lassan csepegtesse 
bele a pipettából a festéket a 
filctoll belsejébe.

Lassan helyezze vissza a 
 kupakot és készen van!

Az újonnan töltött markert 
néhány percig még hagyja a 
kupakkal lefelé fordítva, hogy 
a tinta szétáramolhasson a 
 membránban.

lassan!

A fineOne utántöltése


