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FINE WRITING
GUIA PARA CANETA-TINTEIRO

A largura certa da ponta
O coração de toda caneta-tinteiro é a pena de alta
qualidade. Graças a diferentes larguras de ponta,
você pode encontrar seu ﬂuxo e estilo de escrita em
um piscar de olhos.

Todas as larguras de pontas são adequadas para destros e canhotos, graças ao
corte especial da pena e sua ponta de irídio.
O melhor modo de encontrar a largura certa da pena é testar a caneta-tinteiro em
uma loja especializada. As amostras de escrita lhe darão alguma referência, caso
não seja possível visitar uma loja ou se preferir encomendar seus instrumentos de
escrita online.
A caneta-tinteiro só escreve com ﬂuidez quando ambas as partes da pena deslizam
no papel durante a escrita. Portanto, são oferecidas diferentes larguras de pena.
A largura da ponta deve estar ajustada à postura de escrita individual e ao tipo de
letra.

EF (extra ﬁna):

M (média):

Para caligraﬁa leve, sem pressão. Tipo
de letra muito ﬁna.

Adequada para qualquer caligraﬁa. Largura
de linha média, com pressão de escrita
normal.

F (ﬁna):

B (grossa):

Para caligraﬁa pequena, com pouca pressão.
Tipo de letra ﬁna.

Para caligraﬁas grandes e assinaturas.
Largura de linha forte e grossa, com pressão
de escrita normal.
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A inserção correta de um cartucho
O cartucho da sua caneta-tinteiro está vazio?
A longevidade do seu instrumento de escrita pode
ser aumentada ao inserir o cartucho de tinta
corretamente.

A inserção correta de um cartucho é importante para conservar
ﬂuxo de tinta. Recomendamos que sejam usados apenas
cartuchos padrão pequenos em instrumentos Fine Writing.

1. Sempre deve haver dois
cartuchos na caneta-tinteiro.
O primeiro cartucho deve ser
inserido no corpo com a parte de
cima apontada para baixo.
2. Insira o segundo cartucho,
apenas com uma leve pressão no
duto de tinta.
3. Gire o corpo da caneta-tinteiro
na parte da frente.

Cores de tinta:
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Recarga de um conversor
A escolha do sistema de abastecimento é uma questão
de gosto pessoal. O uso de um conversor com vidro
de tinta pode substituir um cartucho padrão.

Para uma experiência de escrita clássica e sustentável, todas as
canetas-tinteiro Fine Writing podem ser usadas com um conversor
e um vidro de tinta. O manuseio correto de ambos tem um forte
impacto na experiência de escrita.
1. Gire a manopla preta do
conversor para a esquerda
até que a espiral no tanque
transparente seja completamente
empurrada para baixo.
2. Mergulhe a ponta com o
conversor ou apenas o conversor
completamente no vidro de tinta.
3. Gire a manopla preta do
conversor para a direita até
que o reservatório esteja
completamente cheio.
4. Puxe a ponta ou o conversor
para fora do vidro de tinta.
5. Gire a manopla preta
cuidadosamente de volta para
a esquerda, para pingar duas
gotas de tinta de volta no vidro
de tinta. Isso evita a presença
de ar no conversor. Abra o
conversor com um giro
para a direita e insira-o na
caneta-tinteiro.

Nossa recomendação:
Especialmente durante as primeiras
tentativas de uso, podem ocorrer respingos
apesar da aplicação correta. Prepare um
pano sem ﬁbras ou papel toalha, para
qualquer eventualidade.
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Cuidados e limpeza da caneta-tinteiro
Com cuidados regulares e limpeza da caneta-tinteiro, ela será uma companheira conﬁável – por toda a
vida.
Em geral, as canetas-tinteiro devem ser limpas regularmente. Principalmente ao
se mudar a cor da tinta ou quando estiver seca.
1. A ponta e o duto de tinta devem ser lavados em água corrente morna e limpa...
2. ...até que nenhuma mancha de tinta seja reconhecível.
3. Depois disso, deve-se secar com papel absorvente.
Para orientação: com tinta azul, a caneta tinteiro deve ser limpa a cada três para tintas
coloridas, pois estas contêm mais corantes e, portanto, podem reduzir o ﬂuxo de tinta
mais facilmente.

Nossa recomendação para armazenamento
correto:
Para evitar que a tinta seque, recomendamos
que a caneta-tinteiro seja guardada na
horizontal e com a tampa fechada.
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