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Tack för att du har valt formgjutna 
sovproppar från Bellman & Symfon. 
Tänk på att även med en tät propp så 
blir det aldrig helt tyst eftersom vi också 
tar upp ljud genom kroppen. Bellman 
Chill dämpar i snitt 28 dB (beroende 
på frekvens) men släpper igenom 
varningssignaler som t ex brandlarm.



Isättning
Kontrollera att Bellman Chill sovproppar är rena före användning. 
Avlägsna eventuell vax eller smuts (se under Skötsel).

1 Höger sovpropp är märkt med R och vänster med L. Håll respektive 
propp mellan tumme och pekfinger med märkningen pekande 
framåt. Om du är osäker kan du använda en spegel.

2 Sätt i sovproppen i hörselgången med en lätt vridande rörelse. 
Om det är svårt kan det underlätta att dra lite försiktigt uppåt i ytter-
örat med den andra handen samtidigt som du sätter i den.

3 Försäkra dig om att proppen sitter bekvämt på plats och sluter tätt.

Skötsel
Bellman Chill är återanvändbara proppar som håller länge med 
regelbunden skötsel. Tvätta proppen med ljummet vatten och en 
mild tvållösning. 
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Dämpning

APV = Förväntad skyddseffekt

H = Dämpvärde för höga frekvenser

M = Dämpvärde för mellanfrekvenser

L = Dämpvärde för låga frekvenser

SNR = Enkelvärde för dämpning

Frekvens, Hz 
Medeldämpning, dB
Standardavvikelse, dB
APV, dB

63
28,4
3,8
24,6

125
28,7
4,8
23,9

250
27,2
4,9
22,4

500
26,9
5,5
21,4

1000
27,8
4,6
23,2

2000
35,0
3,4
31,6

4000
37,4
2,0
35,4

8000
41,0
4,4
36,6
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Garanti
Garantin gäller i 2 år från dagen för köpet hos någon av våra åter-
försäljare. Garantianspråk kan endast göras hos återförsäljare mot 
uppvisande av originalkvitto. Garantin täcker inte normalt slitage eller 
skador orsakade av felaktig användning eller ljudläckage. 

Varning
Använd alltid öronpropparna under hela tiden vid exponering för 
skadligt buller. 

Förvara Bellman Chill i medföljande etui när du inte använder dem. 
Den här produkten kan innehålla smådelar och ska förvaras utom 
räckhåll för barn. 

Kontrollera regelbundet att dina Bellman Chill fungerar som avsett. 
Notera att öronpropparnas effekt kan försämras av felaktig använd-
ning eller försummat underhåll. Följ därför noga rekommendationerna 
i denna bruksanvisning.

Produkten kan påverkas negativt av vissa kemikalier. Mer information 
kan fås av tillverkaren. För mer information om Bellman Chill kontakta:

Bellman & Symfon 
Tel 031 68 28 20 
Fax 031 68 28 90 
Epost info@bellman.com 
Webb bellman.com/skydd

            Combitech AB
Notified body: 2279
Tested and approved 
according to EN 352-2:2002



DESIGN FOR EARS™
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Bellman Chill tillverkas av Bellman & Symfon  Södra Långebergsgatan 30  421 32 Västra Frölunda
Tel 031 68 28 20  Fax 031 68 28 90  Epost info@bellman.com  


