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Det beste hørsels
vernet er det du
alltid kan bruke
– det som sitter
på når det uvente
de skuddsmellet
kommer.

F

ordelen med et formstøpt hør
selsvern er at proppene er laget
etter en avstøpning av øregan
gen din og derfor har perfekt passform.
Ulempen er at det tar tid å få dem, du
må først få time for avstøpning, reise
dit og så må du vente ca. fire uker før
øreproppene er ferdige. Leveres i en rekke
ulike farger, praktisk å velge ulike farger
slik at det er lett å se forskjell på høyre
og venstre propp. Det er praktisk å velge
signalfarger, slik at de er lette å få øye på,
om du skulle miste dem på bakken.

ØREPROPPENE ER LAGET I mykt silikon

Alltid på plass
Mange jegere og skyttere har fått skade på hørselen som
følge av skuddsmell. For å unngå dette er et godt hørselsvern
alfa og omega. Vi har testet nyheten CENS ProFlex DX5 for å
sjekke hva et formstøpt hørselsvern anno 2019 kan levere.
PASS
PÅ!
Ta vare på hørselen
din. Ett skudd er nok
til å ødelegge den
for alltid.
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og følger øregangens bevegelser. Sjansen
for at en uønsket smell skal snike seg
forbi proppen er derfor liten. Det myke
silikonet gjør også at proppene kan sitte
lenge i øret uten at det blir ubehagelig.
Hvor godt proppene sitter i øret var ierer
etter formen på øregangen, men de aller
fleste har former i øregangen som prop
pen kan få feste i. Avstøpningen er en
enkel sak og tar kun 5–10 minutter.
Proppene kommer i en flott, hard
oppbevar ingsveske med egne rom for
bruksanvisninger, renseutstyr, smøregelé,
ekstra batter ier, karabinkrok og en liten
hard, isolert oppbevar ingsboks for øre
pluggene. I den lille boksen er det plass
til to magnetpinner som brukes ved
batter ibytte. Her har du alt du trenger
samlet på en plass.
Proppen med batter i veier kun ca. 7
gram. Hvis du ønsker å bruke proppene
som passivt hørselsvern kan elektronikk
delen tas ut og erstattes med et passivt
akustisk lydfilter.

ELEKTRONIKKEN DRIVES AV 1,45 V sinkluft-batter ier som er luftaktiverte. Det
vil si at når plasttapen fjernes, aktiveres
batter iet, og det lades ut i løpet av 1–2
måneder selv om øreproppene ikke bru
kes. Det følger med 30 batter ier i pakken.
Batter iene bør tas ut dersom proppene
ikke skal brukes på en stund.
Batter iene er knøttsmå og den med
følgende magnetpinnen er et godt hjel
pemiddel for å bytte uten å miste dem.
Batter iet sitter i proppen selv om lokket
åpnes. Skulle du være uheldig er det om
trent umulig å finne igjen et batter i der
som det ramler ned i vegetasjonen.
Stell og vedlikehold begrenser seg til
bytte av batter ier og å rengjøre kanalen
som går inn i øret, helst etter hver bruk.
Dette gjøres ved å blåse gjennom med
gummiblåsen etter at elektronikkenhe
ten er tatt ut. Bruker du medfølgende
krem er det lett å «skru» proppen på
plass i øret.
PRAKTISK BRUK AV PROPPENE har vært
en positiv opplevelse. De har sittet i øre
ne gjennom flere sammenhengende jakt
dager uten at øregangene har blitt ømme.
Det kan oppstå dotter/vakuum i ørene
når du går med proppene. Da må trykket
utlignes og det gjøres enkelt med å dra i
øreflippen og bevege litt på proppen.
DX5-modellen kommer med fem ulike
programmer: Game Mode (jakt, reell
lydopplevelse), Clay Mode (lerduebane
utenfor standplass/overbygd tak), Range
Mode (lerdue/rifl e, på standplass/under
tak), Wireless Comms (teleslynge akti
vert kombinert med Hunter Mode) og
Hunter Mode (jaktprogram som demper
vegetasjonsstøy). Proppene husker hvil
ket program du brukte sist og kobler
automatisk inn på dette når du slår dem
på. En stemme i proppen forteller hvilket
program som er aktivt når du slår dem
på og når du endrer program.
Volum og program velges med hen
holdsvis korte og lange trykk opp/ned på
multif unksjonsknappen. Det er 10 ulike
steg på volum fra minimum til maks.
Halsslynge uten mikrofon følger med
i pakken. Ønsker du mikrofon på hals
slyngen får du kjøpt dette for 850 kroner.
Med denne løsningen har du en fullt
operativ jaktradioløsning med lyd til
begge ører og mikrofon på kragen. En
meget praktisk løsning da du slipper de

FAKTA

Praktisk blåse med rensetut – holder
kanalen inn til øret åpen

vanlige ledningene opp til ørepluggene
og plunderet når ørepluggene ramler ut
fordi ledningen strammes.

HVORDAN ER SÅ BRUKSOPPLEVELSEN
med DX5? Jo, hvis du greier å venne deg
til opplevelsen av å «ha dotter i øra», er
det greit. Alle hørselsvern som propper
igjen øregangen, gir etter min erfar ing
denne opplevelsen. Det greier ikke selv
den beste elektronikken å gjøre noe med,
det blir et «vegg til vegg teppe» av lyd.
Går du f.eks. i tørr risvegetasjon er det
vanskelig å oppfatte hva som blir sagt
hvis to jaktkamerater går ved siden av
deg og prater sammen. Det samme om
du går i vegetasjon og tiuren letter til
side for deg. Det er vanskelig å skille ut

Magnetpinnen er et must for å ta ut/
sette inn batterier.

MODELL: CENS ProFlex + DX5
PRIS: 8590 kroner. Avstøpning er
gratis i Trysil og Oslo. Hos Hør
selssentral eller Audiograf koster
dette fra 250 til 500 kroner. Hals
slynge med mikrofon koster 850
kroner.
GARANTI: 2 år
HEAR SAFE AS, www.hearsafe.no
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+ Meget behagelig i bruk, effektiv
demping, kan brukes med jaktradio
– Kan være vanskelig å skille lyde
ne fra hverandre, konstant dotter i
ørene
= Behagelig og effektivt hørselsvern
som kan sitte i ørene så lenge det
er behov

oppflukten fra bakgrunnsstøyen og det
er vanskelig å oppfatte retningen. Når
vegetasjonen støyer mye, hjelper det å
dempe volumet noen hakk.
På jakt der du ikke er så avhengig av
hørselen, som for eksempel rypejakt med
stående hund, eller jakt der du sitter stil
le på post, fungerer proppene utmerket.
Elektronikken skal tåle en regnf ull høst
dag, men ikke å dykkes i vann.
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