Upsrvn

Minitest Soundscope-h ffwnrn

Sikkerhd for h4relsen
med rigtig god W

IAGT Vildt A Vd,ben bar

testet de nyeste formstabte hareurern
fra danske Audiouox: Soundscope Pro-Tect iHunt. Pd, bdde rffiljagt,
skydebanen og pd. praktisk jagt i efterd,ret er de bleuet udsat for
alle de situatione7 ui kommer ud i, nd,r ui erpdtjagt.
Af Thorkild Ellerbak

de senere in er det blevet
almindeligt, at danske jrgerc
bruger horcvr;rn, nir de er pi
jagt. Tidligere var det ikke
noget for "rigtige jrgete", kun
nar man var skydebanen. Men en stigende erkendelse af , at skydning med

54

bide haglgevr:r og riffel er

endog
meget farligt for hgrelsen, hrar gjort, at
stadig flere opfatter horcvr;rn som en
del af det obligatoriske jagtudstyr.
De fleste ved i dag, at reklamesloganet "Det nrste skud kan blive det sidste, du horcr ..." skal tages alvorligt.

pi skalaen over
for det menneskelige

Skud ligger meget hojt

risikable lyde

@re, og det ER en kendsgerning, at dit
naste skud kan give dig nedsathorelse
eller den frygtede sygdom Tinnitus,
(susen eller hylen i orerne).

Harevrrn til jagt findes i

mange
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vrlger i dag de
sikaldte kophorevrern med indbyggede mikrofoner, si rrran kan hore,
udfgrelser, og mange

hvad der sker omkring €fl, men som pi
nanosekunder lukker skudlyden ude
fra orerne - nresten. De drmper i hvert
fald lyden til et acceptabelt niveau. De
fis efterhinden til rimelige priser.

Ud over kophorevr,rnene findes der
i dag flere modeller af de formstgbte
}aorcvr;rn fra blandt andet Siemens og

Phonak. Samt altsi testudgaven fra
Audiovox, som ogsi er formstobte og
placeret inde i oregangens begyndelse.
Det vil sige, at man skal have taget en

afstgbning af @rerne, hvorefter de

frr-

vis dybt ind i oret, men det er med til
at eliminere staj udefra og kun kanali-

flere indstillinger, og det er muligt at
kgbe aktivt medhorer til for eksempel
iagtradio via en teleslynge og man kan

sere lyden gennem mikrofonerne.

Jeg har ikke haft problemer med at
beholde dem ph mellem siterne, ja,

ogsi ksbe en Bluetooth-kobling med
mikrofon si mobiltelefonen kan bru-

faktisk en hel formidd^g, da ogsi

ges. (Men vi taler jo ikke i mobiltelefon

stemmelyde kommer godt og naturligt

ph jagt, vel?) Det er faktisk en god ide
og betyder, at man ikke skal have

igennem. Det }rar ikke vreret n@dvendigt at tage dem af og pi hele tiden.
Batterierne er samme type, som bruges i nogle horcapparater. Man trender
og slukker ved at hbne for batteriholderen. I testen har batterierne haft en
meget lang levetid, men det er altid en
god ide at have reservebatterier i etuiet.
Ud over volumenkontrollen er der

propperne ud af oret, nLr man skal tale
i mobilen.
Og si lige det vigtigste: De formindsker lyden fra skud si effektivt, at du
undgir hgreskadet Det eneste, jeg
savner i forhold

til kophorevarn,

er, at

disse er dejligt varme at have pL en

vinterdag.

r

dige horevr,rn leveres tilpasset lige
netop dine orcgalnge.
Princippet er det samme: nemlig, Lt
man ved hjrelp af en mikrofon og miniforstrerker med styrkeregulering kan
folge med i lydene i naturen og i samtaler. Samt selvfolgelig, at der er indbygget et lukkeelement, som udelukker kraftig lyd.
Det afgorende for lydkvaliteten er
mikrofonerne. I Soundscope iHunt er
mikrofonerne placeret, si de ligger
idenfor orets fremadrettede flap. Det er
en rigtig god ide, idet fritliggende
mikrofoner pi siden og udvendig optager meget vindstgj. Den staj er reduceret meget i disse horevrrn, og netop
vindstojen kan det vrere svrert atvrnne
sig til. Det er en svaghed ved de fleste
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Teleslynge

tit fr iagtradio:

5.900 kn

690 kr.

Bluetooth teleslynge med mikrofon:

1.990 kr.

Det er io iktie billigt, men Audiovox giver for tiden 10 procentirubattil
medlemmer afDanmarksJagerforbund. Der er en rrekke steder i landet,
hvor man ffu taget afstfrbing af

frrerne'

audiovox.dk
Tlf.3940 1o5o

}norcvr:rn, ieg har pr@vet, at mikrofonerne
er placeret, si de opfanger vindstoj.

Goo
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Samtidig er lydkvaliteten rigtig god og

har ikke si meget karakter af digital
lyd, som ellers kendetegner elektroniske horevrrn.

Det krrever tilvrnning at

bruge

denne type horevrtn, men nht man
hx fundet det rette lydniveau, som
passer til ens egen horelse, er lyden
meget god. Faren er altid at skrue for
meget op, si horer man virkelig alt.
Selv har ie9 oplevet at hgre rcmboj-

lerne ph min riffel hvine, fordi de
trangte til olie. Det vidste ieg altsh
ikke fgr. Samtidig knirker jorden under

fgdderne, og jakken st@jer ogsi. Sir det

er vigtigt, at finde det rette niveau i
praksis.
Soundscope iHunt er stgbt i plast i to

klare farver, si man ogsi nemt kan
huske, hvilken der er til hafe og venstre @re. De er rgde og bli, si hvis man
taber dem, kan de ogsi nemt spottes
selv ph efterirsjorden. De gfu forholds-
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Det er ret sntnrt, at proppen e er i to sterkefannr sd man alti.d huske4 builket
are de nu pa.sser til, og rna,n kanfi.nde dern, huis de bliuer ta.bt. De l.eaeres
i orangefaruet etui. Bag ued ses Bluetootb-teleslyngen til mobiltel,efonen.
Ifar man el.ektroni.k I oret, kan man ikke som norma,lt satte mobilen til aret,
sd gdr lyden i regulart sebsuing. Det klares med tels$mgen.

