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All tid på plass
Man ge je ge re og skyt te re har fått ska de på hør se len som 
føl ge av skudd smell. For å unn gå det te er et godt hør sels vern 
alfa og ome ga. Vi har tes tet ny he ten CENS ProFlex DX5 for å 
sjek ke hva et form støpt hør sels vern anno 2019 kan le ve re.

TEST    HØR SEL VERN
CENS ProFlex DX5
TEKST & FOTO: ARNE T. HA MARS LAND

PASS 
PÅ!

Ta vare på hør se len 
din. Ett skudd er nok 

til å ødelegge den 
for all tid.

Det beste hør sels
ver net er det du 
all tid kan bru ke 
– det som sit ter 

på når det uven te
de skudd smel let 

kom mer.

For de len med et form støpt hør
sels vern er at prop pe ne er laget 
et ter en av støp ning av øre gan

gen din og der for har per fekt pass form. 
Ulem pen er at det tar tid å få dem, du 
må først få time for av støp ning, rei se 
dit og så må du vente ca. fire uker før 
øre prop pe ne er fer di ge. Le ve res i en rek ke 
uli ke far ger, prak tisk å vel ge uli ke far ger 
slik at det er lett å se for skjell på høy re 
og venst re propp. Det er prak tisk å vel ge 
sig nal far ger, slik at de er let te å få øye på, 
om du skul le mis te dem på bak ken.

ØRE PROP PE NE ER LAGET I mykt si li kon 
og føl ger øre gan gens be ve gel ser. Sjan sen 
for at en uøns ket smell skal sni ke seg 
for bi prop pen er der for li ten. Det myke 
si li ko net gjør også at prop pe ne kan sit te 
len ge i øret uten at det blir ube ha ge lig. 
Hvor godt prop pe ne sit ter i øret va ri e rer 
et ter for men på øre gan gen, men de al ler 
fles te har for mer i øre gan gen som prop
pen kan få feste i. Av støp nin gen er en 
en kel sak og tar kun 5–10 mi nut ter.

Prop pe ne kom mer i en flott, hard 
opp be va rings ves ke med egne rom for 
bruks an vis nin ger, ren se ut styr, smøregelé, 
eks tra bat te ri er, ka ra bin krok og en li ten 
hard, iso lert opp be va rings boks for øre
plug ge ne. I den lil le bok sen er det plass 
til to mag net pin ner som bru kes ved 
bat te ri byt te. Her har du alt du tren ger 
sam let på en plass.

Prop pen med bat te ri vei er kun ca. 7 
gram. Hvis du øns ker å bru ke prop pe ne 
som pas sivt hør sels vern kan elek tro nikk
de len tas ut og er stat tes med et pas sivt 
akus tisk lyd fil ter.
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Mag net pin nen er et must for å ta ut/
set te inn bat te ri er.

FAKTA
MO DELL: CENS ProFlex + DX5
PRIS: 8590 kro ner. Av støp ning er 
gra tis i Try sil og Oslo. Hos Hør
sels sen tral el ler Au dio graf kos ter 
det te fra 250 til 500 kro ner. Hals
slyn ge med mik ro fon kos ter 850 
kro ner.
GA RAN TI: 2 år 
HEAR SAFE AS, www.hearsafe.no

+ Me get be ha ge lig i bruk, ef fek tiv 
dem ping, kan bru kes med jakt ra dio
– Kan være van ske lig å skille ly de
ne fra hver and re, kon stant dot ter i 
øre ne
= Be ha ge lig og ef fek tivt hør sels vern 
som kan sit te i øre ne så len ge det 
er be hov
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Prak tisk blåse med rense tut – hol der 
ka na len inn til øret åpen

ELEK TRO NIK KEN DRI VES AV 1,45 V sink
luftbat te ri er som er luftaktiverte. Det 
vil si at når plasttapen fjer nes, ak ti ve res 
bat te ri et, og det la des ut i lø pet av 1–2 
må ne der selv om øre prop pe ne ikke bru
kes. Det føl ger med 30 bat te ri er i pak ken. 
Bat te ri ene bør tas ut der som prop pe ne 
ikke skal bru kes på en stund.

Bat te ri ene er knøtt små og den med
føl gen de mag net pin nen er et godt hjel
pe mid del for å byt te uten å mis te dem. 
Bat te ri et sit ter i prop pen selv om lok ket 
åp nes. Skul le du være uhel dig er det om
trent umu lig å finne igjen et bat te ri der
som det ram ler ned i ve ge ta sjo nen.

Stell og ved li ke hold be gren ser seg til 
byt te av bat te ri er og å ren gjø re ka na len 
som går inn i øret, helst et ter hver bruk. 
Det te gjø res ved å blåse gjen nom med 
gum mi blå sen et ter at elek tro nikk en he
ten er tatt ut. Bru ker du med føl gen de 
krem er det lett å «skru» prop pen på 
plass i øret.

PRAK TISK BRUK AV PROP PE NE har vært 
en po si tiv opp le vel se. De har sit tet i øre
ne gjen nom fle re sam men hen gen de jakt
da ger uten at øre gan ge ne har blitt ømme. 
Det kan opp stå dot ter/va kuum i øre ne 
når du går med prop pe ne. Da må tryk ket 
ut lig nes og det gjø res en kelt med å dra i 
øre flip pen og be ve ge litt på prop pen. 

DX5mo del len kom mer med fem uli ke 
pro gram mer: Game Mode (jakt, re ell 
lyd opp le vel se), Clay Mode (ler due ba ne 
uten for stand plass/over bygd tak), Ran ge 
Mode (ler due/rifl e, på stand plass/un der 
tak), Wireless Comms (te le slyn ge ak ti
vert kom bi nert med Hunter Mode) og 
Hunter Mode (jakt pro gram som dem per 
ve ge ta sjons støy). Prop pe ne hus ker hvil
ket pro gram du bruk te sist og kob ler 
au to ma tisk inn på det te når du slår dem 
på. En stem me i prop pen for tel ler hvil ket 
pro gram som er ak tivt når du slår dem 
på og når du end rer pro gram.

Vo lum og pro gram vel ges med hen
holds vis kor te og lan ge trykk opp/ned på 
mul ti funk sjons knap pen. Det er 10 uli ke 
steg på vo lum fra mi ni mum til maks.

Hals slyn ge uten mik ro fon føl ger med 
i pak ken. Øns ker du mik ro fon på hals
slyn gen får du kjøpt det te for 850 kro ner. 
Med den ne løs nin gen har du en fullt 
ope ra tiv jakt ra dio løs ning med lyd til 
beg ge ører og mik ro fon på kra gen. En 
me get prak tisk løs ning da du slip per de 

van li ge led nin ge ne opp til øre plug ge ne 
og plun de ret når øre plug ge ne ram ler ut 
for di led nin gen stram mes.

HVOR DAN ER SÅ BRUKS OPP LE VEL SEN 
med DX5? Jo, hvis du greier å venne deg 
til opp le vel sen av å «ha dot ter i øra», er 
det greit. Alle hør sels vern som prop per 
igjen øre gan gen, gir et ter min er fa ring 
den ne opp le vel sen. Det greier ikke selv 
den beste elek tro nik ken å gjø re noe med, 
det blir et «vegg til vegg tep pe» av lyd. 
Går du f.eks. i tørr ris ve ge ta sjon er det 
van ske lig å opp fat te hva som blir sagt 
hvis to jakt ka me ra ter går ved si den av 
deg og pra ter sam men. Det sam me om 
du går i ve ge ta sjon og ti u ren let ter til 
side for deg. Det er van ske lig å skille ut 

oppflukten fra bak grunns støy en og det 
er van ske lig å opp fat te ret nin gen. Når 
ve ge ta sjo nen støy er mye, hjel per det å 
dem pe vo lu met noen hakk.

På jakt der du ikke er så av hen gig av 
hør se len, som for eks em pel ry pe jakt med 
stå en de hund, el ler jakt der du sit ter stil
le på post, fun ge rer prop pe ne ut mer ket. 
Elek tro nik ken skal tåle en regn full høst
dag, men ikke å dyk kes i vann.


