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Rekommenderas för dig som arbetar inom tung
industri eller inom byggsektorn.
Unika filter som släpper igenom tal och viktiga
varningssignaler.
Bra passform - sitter bekvämt utan att skava.
Inkluderar fyra olika storlekar; S, M, L och XL.*
Diskret design helt utan utstickande delar.
Ger ingen instängd känsla.
Läs instruktionerna i bruksanvisningen noga innan du
använder produkten så att du kan få ut det mesta av dina
NOIZEZZ. Spara bruksanvisningen tillsammans med
förpackningen.

CRITT-France
Nr: 0501-123715905100106
EN 352-2:2002
Tillverkade för Bellman & Symfon
av NOIZEZZ BV Hoofddorp, Holland

GAR A N T I

VARNIN G

Garantin gäller i 2 år från dagen för köpet hos någon av
våra återförsäljare.

Observera att den här produkten innehåller smådelar.
Se till att förpackningen och smådelarna förvaras utom
räckhåll för barn.

Garantianspråk kan endast göras hos återförsäljare mot
uppvisande av originalkvitto.
Garantin täcker inte normalt slitage eller skador orsakade
av felaktig användning eller ljudläckage.
*Storlek i diameter på medföljande silikonproppar:
S = 7-8 mm
M = 8-9 mm
L = 9 mm
XL = 9-10 mm

Håll dig uppdaterad om de senaste produkterna
från Bellman & Symfon på bellman.com/skydd.

Använd alltid öronpropparna under hela tiden vid exponering för skadligt buller. Förvara NOIZEZZ i medföljande
metalletui när du inte använder dem.
Kontrollera regelbundet att dina NOIZEZZ fungerar som
avsett. Notera att öronpropparnas effekt kan försämras om
rekommendationer i denna bruksanvisning inte följs.
För mer information om NOIZEZZ kontakta:
Bellman & Symfon
Södra Långebergsgatan 30
421 32 Västra Frölunda
Tel
031 68 28 20
Fax 031 68 28 90
Epost info@bellman.com
Webb bellman.com/skydd
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INSTRUK TIONER
SÅ ANVÄNDER DU NOIZEZZ

RENGÖRING & UNDERHÅLL

Steg 1: Hitta rätt storlek

Steg 2: Ta ut hörselskydden

Steg 3: Sätta i filter

Börja med den största storleken XL och prova dig ner till
den storlek som känns bekväm för din hörselgång. Du
har fyra olika storlekar att växla mellan: S, M, L och XL.
Du hittar storleksindikeringen på den konformade delen
på varje skydd.

Att ta ut dina NOIZEZZ går till så här: Placera försiktigt
fliken mellan tumme och pekfinger och dra ut hörselskyddet med en mjuk rörelse.

Du sätter själv enkelt i filtret. Håll försiktigt i kanten på filtret med nageln och tryck in det i filterhålet som sitter på
hörselskyddets utsida precis bredvid fliken enligt bild 5.
Kontrollera en sista gång att skyddet sluter tätt i örat.

Placera skyddet mellan tummen och pekfingret enligt bild 1
och rikta skyddet mot örat enligt bild 2-3.
För försiktigt in proppen i hörselgången med fliken riktad
framåt enligt bild 4. Känn samtidigt efter hur hörselskyddet
passar ditt öra. Prova en mindre storlek om det känns för
stort eller sticker ut ur örat. Gör vid behov om detta tills hela
hörselskyddet sitter bekvämt och utan att sticka ut, se bild 6.
Obs! Börja alltid med den största storleken och växla till
en mindre vid varje försök tills du hittar den storlek som
sitter bekvämt men som fortfarande tätar bra i örat.

Frekvens, Hz

63

Medeldämpning, dB

23,8 22,9 22,9 21,7 23,3 28,9 24,2 23,2

Standardavvikelse, dB 5,8

Bild 1
Håll skyddet så här

Bild 4
Rikta fliken framåt

Bild 2
Vänster öra

Bild 5
Sätt i filter

Bild 2
Höger öra

Bild 6
På plats i örat
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APV, dB

18,1 19,6 18,5 15,9 20,1 24,6 20,3 18,5

Mätvärden, dB

H 21,3

M 19,4

APV = Förväntad skyddseffekt
H = Dämpvärde för höga frekvenser
M = Dämpvärde för mellanfrekvenser
L = Dämpvärde för låga frekvenser
SNR = Enkelvärde för dämpning

L 18,4

För att säkerställa öronpropparnas hållbarhet rekommenderar vi att du tvättar dina NOIZEZZ regelbundet. Använd en
mjuk trasa eller näsduk för att ta bort öronvax. Ta ut filtren
och tvätta utsidan med ljummet vatten och en mild tvål.

Produkten kan påverkas negativt av vissa kemikalier. Mer information kan fås av tillverkaren.
För inte in vassa föremål i filtret då det kan
skadas.

SNR 21,4

Effekten kan försämras av felaktig användning eller försummat underhåll

