INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE

Instructions for fitting and using the earplugs:
The correct insertion of the earplugs guarantees their effectiveness and comfort of use.
Failure to observe the manufacturer’s recommendations included in these instructions will result in the earplugs
performance being significantly reduced.
1. Remove the plug from the box and check whether it is not permanently deformed or mechanically damaged.
2. Insert the plug into the ear canal and press lightly into place.
3. After removing the plug, store it in the enclosed protective case.

INFORMACJE I SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Instrukcja dopasowania i używania wkładek przeciwhałasowych:
Właściwe założenie wkładek gwarantuje ich skuteczność i wygodę użytkowania.
Nieprzestrzeganie zaleceń producenta zawartych w niniejszej instrukcji spowoduje, że skuteczność działania wkładek
będzie znacznie zmniejszona.
1. Wyjmij wkładkę z pudełka i sprawdź czy nie jest trwale odkształcona lub mechanicznie uszkodzona.
2. Wprowadź wkładkę do kanału ucha i lekko dociśnij.
3. Po wyjęciu wkładki schowaj ją do załączonego pudełka ochronnego.

www.toninstitute.eu

Adjust and store the earplugs in accordance with the manufacturer’s instructions. In noisy areas earplugs are to be worn
continuously.. The earplugs can be used repeatedly. If necessary, wash the plugs in clean water. The plugs should always be kept
in a protective box attached to the product. Certain chemical substances may have harmful effects on the material of the plugs.
The declaration of conformity and detailed information can be found on the manufacturer’s website: www.toninstitute.eu;
Registered office address: TON INSTITUTE sp. z o.o. sp. komandytowa 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 2 lok. 29
Wkładki przeciwhałasowe dopasowywać i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta. W obszarze hałaśliwym wkładki
przeciwhałasowe nosić bez przerwy. Wkładki można używać wielokrotnie. W razie konieczności wkładki czyścimy w czystej wodzie.
Wkładki zawsze przechowujemy w pudełku ochronnym załączonym do produktu. Pewne substancje chemiczne mogą oddziaływać
szkodliwie na materiał z którego wykonano wkładki. Deklaracja zgodności oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie producenta:
www.toninstitute.eu z siedzibą pod adresem: TON INSTITUTE sp. z o.o. sp. komandytowa 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 2 lok. 29
Earplugs / Wkładki przeciwhałasowe TP_01 Size / Rozmiar 9-12 mm
Regulation (EU) of the European Parliament and the Council of 9 March 2016
Zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r.
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