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Dit personlige høreværn
Disse individuelt tilpassede, genanvendelige niveauafhængige / aktive høreværn er personlige
beskyttelsespropper i klasse 2 type.
Pro-tect iHunt er beregnet til brug på jagt og er designet til at
give maksimal beskyttelse mod stærk impulsstøj som skud
fra håndvåben, samt haglgeværer, håndpistoler og rifler.
Pro-tect iHunt er ikke beregnet til brug som beskyttelse mod
vedvarende støj i et industrielt miljø.
For at sikre at du modtager fuld beskyttelse af dine
høreværn, læs vejledningen og følg alle instruktioner, der står
i den og lyt også til råd fra din forhandler.
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1. Volumekontrol/Til- og frakobling
2. Batteriholderen
3. Program vælger
4. Lydkanal med Hear Clear voksfilter
5. Mikrofon
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Beskyt din hørelse
Det er vigtigt, at du bruger høreværnet hele tiden når
du bruger våben. Husk, Scopes pro-tect iHunt alene er
klassificeret som et jagthøreværn og dermed ikke kan
anvendes til andre typer af støjende miljøer. Korrekt brug vil
reducere, men ikke fjerne risikoen for at beskadige din hørelse
på grund af skydning og / eller enhver anden støj.
Regelmæssig kontrol af din hørelse, anbefales for at følge
eventuelle ændringer i hørelsen.
Høretab kan opstå på grund af mange forskellige årsager
såsom sygdom, medicin, aldring og / eller at udsætte sig for
støj / høje lyde.

6

Identifikation
Hvert høreværn er identificeret ved produktnavn,
serienummer og bruger initialer på ydersiden af skallen.

Modelnavn
Initialer
Serienummer

Man skelner mellem venstre og højre side, venstre side har
blå skal og højre side har en rød skal.
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Batterier
Dit høreværn anvender batteri størrelse 13 (orange). Det er
vigtigt, at du bruger den korrekte størrelse og type af batteri til
høreværnet. Batteri størrelse 13 kan identificeres med enten
nummer 13 og / eller en orange farve kode på batteripakken.
På grund af sin størrelse, er det godt at skifte batteri på
et bord for at reducere risikoen for at miste høreværn eller
batteri.
Bemærk: høreværnet har en indikator tone, der lyder når det
er tid til at udskifte batteriet.
Indsætte og fjerne batterier

1. Åbn batteriskuffen med greb på kanten af batteriskuffen
og træk forsigtigt udad.
2. Brugte batterier fjernes ved at skubbe batteriet ud.
DU MÅ IKKE fjerne batteriet mod den lukkede side.
3. Fjern den lille tapekant på det nye batteri for at aktivere
batteriet.
4. Anbring det nye batteri i batteriskuffen med plus-mærket
(+) på batteriet opad.
5. Luk batteriskuffen grundigt. Døren lukkes med et lille

klik. Brug ikke flere kræfter end nødvendigt, fordi det
kan forårsage skader.
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Det er d e t vigtigt at tænke på!

• MÅ IKKE åbne batteriskuffen længere op, end
nødvendigt for at fjerne batteriet. Se figur.
• Hvis batteriet føles træg og / eller sidder fast, må du ikke
tvinge den åben, da dette kan forårsage skade.
• Hvis høreværnet ikke bruges i længere tid, skal
batterierne fjernes fra høreværnet.
• Hvis batteriskuffen er svær at lukke, kan batteriet
være vendt forkert.
• Anvend ikke batteriskuffen til at trække
høreværnet ud af ørerne, da skader kan
forekomme.
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Placer altid batterier i genanvendelige beholdere, der er
bestemt til genanvendelse af gamle batterier. Saml også
dine brugte batterier i en særlig boks, så du ikke forveksler
dem med nye.
Da batterier kan variere i størrelse og design er det en god
idé at rådføre sig med din forhandler af batteriet med
hensyn til batteriets levetid, batteri type og batteri størrelse.
Placer altid brugte batterier i
de genanvendelige beholdere,
der er beregnet for genbrug af
gamle batterier.
Vigtig info om batterier
• For at forhindre børn eller kæledyr i at tage batterier
munden og sluge dem, er det bedst at holde dine
batterier på sikker afstand fra kæledyr og børn.
• Tjek din medicin, før du tager noget - batterier kan
utilsigtet været blandet op i medicinen.
• Put aldrig batterier i munden, da du uforvarende kan
komme til at indtage det.

Isætning og udtagning af høreværn
Før høreværnet sættes ind i øret, skal du sørge for, at batteriet
er korrekt placeret i batteriskuffen og dækslet er lukket
korrekt.
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Brug ALDRIG batteriholderen til at indsætte
høreværn i øret. Skader kan opstå, fordi låget
ikke er konstrueret til at modstå denne type
kræfter, der følger af denne handling
Sørg for at have rene hænder, og at
høreværnet er rent, før du sætter det i
dine ører

Hold høreværnet med tommel-og pegefingeren.
Volumenkontrol skal være rettet nedad fra øregangen.
Batteriskuffen skal pege væk fra øregangen.
Nu indsættes høreværnet forsigtigt i øregangen. Drej
forsigtigt høreværnet til det passer behageligt inde i ydre
øres afrunding. Træk øreflippen ned og tryk på
høreværnet for at sikre, at høreværnet er på plads.
Det er vigtigt, at dit høreværn er korrekt placeret for at
beskytte maksimalt mod støj og høje lyde.
Når du skal fjerne høreværnet, tag det med tommel-og
pegefinger. Brug ALDRIG batteriskuffen til at tage
høreværnet ud af øret.
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Der kan forekomme skader, da batteriskuffen ikke er designet
til dette. Drej forsigtigt, mens du trækker det ud af
øregangen.
Vær forsigtig! Øregangen kan blive øm eller irriteret.

For at tænde, slukke og lydniveauer
Fra / til linket er indbygget i volumekontrollen. Høreværnet er
kombineret med en volumekontrol der er vendt opad / frem
mod dit ansigt. For at øge lydstyrken, skal du bare fortsætte
med at dreje op / fremad. Se figur 1 nedenfor.

1

2

Det kan være hensigtsmæssigt at skrue ned for lydstyrken
på høreværnet inden det placeres i øret, så lydstyrken ikke
bliver unødigt høj. Når høreværnet er på plads, justeres
lydstyrken til det ønskede niveau.
Når begge høreværn bruges, er det vigtigt, at høreværnene
gengiver sammen ens gode lydniveau i overensstemmelse
med dine ører.
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Hvis du hører det samme på begge ører bliver lyden
mere komplet og mere behageligt at lytte til. For at opnå
optimal hørelse og lokalisering af lyd, justeres
volumenkontrollen på begge høreværn, indtil du føler du har
stereo høresæt på. Over Boost ikke, tilpas til et komfortabelt
niveau, for maksimal ydelse.
For at få en lavere lydstyrke roteres volumen kontrollen ned /
bagud, mod hovedet. Se figur 2 på forrige side. Når lydstyrken
er drejet i bund, og du hører et klik, er høreværnet off.
Hvis høreværnet hyler i de væbnede tilstand, når
volumenkontrollen justeret, kaldes det tilbagemeldinger.
Feedback: Forbedret lyd at sive ud af øret og reflekteres
tilbage gennem mikrofonen. Dette kan ske når du indsætter
og fjerner høreværn og tilpasningen lydstyrkeknappen. Når
hånden er flyttet fra beskyttere normalt rydder op i gråd.
Hvis problemerne fortsætter på trods af feedback, der
høreværn sidder lige i øret eller lydniveauet er indstillet på et
komfortabelt niveau, kontakte din forhandler.
For optimal ydelse ved brug af radioen og / eller andet udstyr
tilsluttet via passende en aktiv eller en passiv halsslynge og
høreværn telespole-program.
For dette arbejde, gøre din radio eller andet udstyr tilsluttet
til en halsslynge. Venligst Kontakt din forhandler for mere
information.
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ADVARSEL: Vær forsigtig, når du bruger
halsslynge og / eller lignende udstyr, da disse
kan blive fanget i fremspringende genstande.

Advarsel: Vær forsigtig, når du bruger halsslynge
og / eller lignende udstyr, når Disse kan blive fanget i
fremspringende genstande. Bemærk: I forbindelse med
brug af telespoleprogrammet kan være en summende lyd
i høreværn. Dette kommer fra det magnetiske felt som
”samlet op” af telefon pol. Dette kan optræde i nærheden af
fluorescerende lys, transformatorer, højspændingsledninger
og / eller andet elektrisk udstyr.

programindstillinger
Høreværn har fire programmer, som du kan vælge imellem
for at give en perfekt mulighed for at tilpasse sig situationen
du befinder dig i.
Tryk på knappen én gang for at få adgang til programmer og
to to gange for at få adgang til de tre programmer. Når du at
ændre programmet lyder signaler, to signaler til programmer,
to, tre signaler til programmet tre og fire signaler til de fire
programmer. Tryk derefter på igen for at vende tilbage til
programmet og en et signal høres.
Når du tænder for din hørelse efter at de har været slukket,
de starter altid i et program.
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type

program

indikatorer

01

01 tone

Normal

Mikrofon

02

02 toner

Normal med
basreducering

Mikrofon

03

03 toner

Normal med
Lytter

Mikrofon och
telespole

04

04 toner

Kun

Telespole

programmer

type indgang

Kontakt din forhandler for mere information på disse funktioner.
Vedligeholdelse af høreværnet
Høreværnet er designet til at arbejde i mange miljøer,
men varme, fugt og fremmede partikler kan forringe høreværnets
funktion.

For at øge levetiden af høreværnet og sikre, at de fungerer korrekt,
er det vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse. Check
høreværnet ved begyndelsen af hver sæson for eventuelle skader
og sæt høreværnet korrekt i øret, for at sikre høreværnets funktion.
Hvis der er synlige revner, eller hvis de er for stramme eller
for løse i det ydre øre, eller hvis der er forvrængning,
kontakt din forhandler.
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Vedligeholdelse af dine høreværn
Udskiftning af voksfilter
For at få den bedste ydelse skal du sørge for at skifte
voksfanget (Hear Clear2), når behovet opstår, eller
som din forhandler anbefaler.
For at skifte filter, se vejledningen nedenfor.
Tag en ny pind fra Hear Clear
emballagen. I den ene ende er et
nyt hvidt Hear Clear filter.
Tryk forsigtigt den tomme ende af
pinden i Hear Clear filtret, som
sidder i lydudgangen, og drej
derefter pinden med uret.
Derefter trækkes pinden lige op.

Drej pinden 180 grader og tryk.
Derefter indsættes det nye filter
forsigtigt, hvor det gamle filter sad,
som vist. Træk forsigtigt pinden op
og filtret bliver siddende tilbage.
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Rengøring af høreværnet
Børste kan hjælpe dig med at holde dit høreværn rent. Brug
børsten efter hvert brug til at fjerne voks og / eller andre
partikler, der har samlet sig i lydkanal eller batterirummet.
Børst forsigtigt og tør høreværnet med en tør, blød
klud. Kontroller det hvide voksfang, der sidder i
lydkanalen og udskift det om nødvendigt. Se separat
datablad for yderligere oplysninger om voksfanget.
Brug aldrig opløsningsmidler, rengøringsmidler eller olie
til rengøring af høreværnet.
En god idé er at rengøre høreværnet og udskifte batteriet
på en blød overflade. Dette forhindrer høreværnet fra
skader, og at det falder mod en hård overflade.

Undgå fugt
Høreværnet må ikke udsættes for ekstrem varme, fugt eller
vand.
Fjern høreværnet før du går i brusebad, bad og når du
bruger hårtørrer og hårspray.
Check dine lommer inden du vasker dit tøj i
vaskemaskinen.
Hvis høreværnet bliver vådt må du ikke tørre dem i en
ovn, mikrobølgeovn eller med en hårtørrer. Varmen
kan ødelægge høreværnet.
I stedet, tag batteriet ud og sæt høreværnet på en tør klud
og lad batteriskuffen være åben for selv-tørring.
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Opbevaring
Sluk altid høreværnet, når det ikke er i brug. Hvis
høreværnet ikke bruges i længere tid, skal du fjerne
batterierne, og lægge høreværnet tørt og ved normal
stuetemperatur i etuiet eller lignende, og undgå sollys og
varme.

service og

reparation

Forsøg ikke at reparere dit høreværn selv, da det kan
forårsage skader på høreværnet og påvirke garanti og
forsikring.Hvis høreværnet ikke fungere, på trods af
gennemgang af kontrolpunkterne på næste side, skal du
kontakte forhandleren, hvor høreværnet er købt.
Garanti
Soundscope pro-tect iHunt er omfattet af en to års garanti
mod fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter
forårsaget af uagtsomhed, såsom apparatet er blevet
udsat for vand eller ydre påvirkninger, voks eller andre af
audio kanal / hovedtelefon / mikrofon. Garantien gælder
ikke, hvis fejl opstår på grund af instruktioner og pleje
instruktioner ikke følges.
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Guide til fejlfinding
symptomer

Stille

for eventuelle

forslag

Brugte batteri

Udskift batteri

Blokerede
lydkanalen

Rengør for voks
og/eller hud olie
og kontroller
voksfang.

Svigt i
høreværn

Kontakt din
forhandler

Brugte batteri

Udskift batteri

Blokeret lydkanal

Fjern voks og /
eller hud olie og
udskift voksfang

Forandret hørelse

Kontakt din øre
læge eller din
forhandler for
kontrol af evt.
ørevoks.

Brugte batteri

Udskift batteri

Brugte batteri

Udskift batteri

Defekt høreværn

Kontakt din
Forhandler

Lyden er svag

Dårlig præstation
Lyden er uklar og
forvrænget
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Tilbehør til overvågning
Høreværnet kan bruges med forskellige typer af tilbehør,
for eksempel, lytte til jagt-radio, radio, MP3- afspiller,
mobiltelefon mv.
Ved brug af programmet tre eller fire i høreværnet, kan du
få disse funktioner via en halsslynge eller såkaldte loop
kroge fastgjort til / bag ørerne. Den faktiske loop løsning
kan være passiv eller aktiv, forskellen er om det har sin
egen strømforsyning eller drives af det tilsluttede udstyr.
Nogle løsninger gør det muligt at tilslutte Bluetoothløsninger via en halsslynge. Kontakt din forhandler
for mere information om de forskellige typer af løsninger..

Sørg altid for at genbruge de
elektriske produkter og læg dem i
genindvindingskurven.
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Oversigt over teknologi
Høreværnet
Max. forstærkning

Op til 30 dB

(pro-tect iHunt)
Forventet batterilevetid

360 timer

(Kontinuerlig brug)

loop
Stik

3,5 mm stereo

Impedans

8-16 ohm

Frekvens (Hz) 125
Mf

250

500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

24,6 23,2 23,1 24,5 33,4

38,8

40,3 42,0 36,1

Frekvens (Hz)
500 1000
63004,0
8000 3,6 4,1
Sf 125 2504,1
3,8 2000
3,6 3150
3,54000
3,6
5,6
Mf 24,6 23,2 23,1 24,5 33,4 38,8 40,3 42,0 36,1
Sf 4,1 APV
3,8 3,6
3,5 3,620,5
4,0 3,619,4
4,1 5,6
(84%)
19,5 21,0 29,8 34,8 36,7 37,9 30,5
APV (84%) 20,5 19,4 19,5 21,0 29,8 34,8 36,7 37,9 30,5
Dämpningsmedelvärde
(Mf), standardavvikelse
(Sf) och (SF)
förväntat
(APV).
Middel
Dæmpning (Mf),
standardafvigelse
ogdämpvärde
den forventede
dæmpning-værdi (APV).

Dämpvärde
H 84
M 84
Dæmpnings-værdi H84 M84 L84 SNR84
dB
28
22
dB 28 22 21 26
Kriterivärde
Kriterie-værdi
HML H
dB(A) 105 86 107
dB(A)
105

M

L

86

107

L84

SNR 84
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26

Kriterieværdier hvor niveauet inde i høreværnet overstige 85 dB (A) for
Kriterievärden(H),
där nivån
innanför hörselskydden
överskrider
85 dB(A)(L).
för högfrekvens
højfrekvent
mellemfrekvens
(M) og
lavfrekvens
SNR = Single
(H), mellanfrekvens
(M)et
och
lågfrekvens
(L). SNR gennemsnit
= Single Numberfor
Rating
är ett viktat
Number
Rating er
vægtet
forventet
høreværnets
medelvärde för hörselskyddets förväntade dämpning.
dæmpning.
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Generelle oplysninger eu
Høreværnet er udstyret med niveau-afhængig
amplifikation. Brugeren skal kontrollere, at den korrekte
version er anvendt før brug. Kontakt producenten for
reparation, hvis lyden er forkert, urigtige oplysninger, eller
hvis der er andre fejl i høreværnet.
BEMÆRK: Ear-aktive funktion kan aftage med reduceret
batterikapacitet. Anslået batterilevetid ved vedvarende brug
af høreværn er anslået til ca 360 timer. Husk, at zink-luft
batterier forbruges på ca. 14-40 dage efter aktivering,
selvom du ikke bruger høreværnet.
ADVARSEL: Udgangsniveauet fra det niveau-afhængige
Kredsløb i Høreværnet, kan overstige den daglige grænse
for anbefalede støjniveau.
Test data EN ISO 4869-4
Starkey anbefaler, at brugerne sikre, at høreværnet er
indsat, indstillet, vedligeholdt og kontrolleret for skader i
overensstemmelse med vores anvisninger. Vi anbefaler,
at høreværnene er på hele tiden, når de er i miljøer, hvor
skud fra håndvåben kan forekomme.
Advarsel: Hvis anbefalingerne ikke følges, er der risiko for,
at høreværnet ikke giver sin maksimale beskyttende
virkning.
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Producenter
Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Avenue South
Eden Prairie, Minnesota 55344, U.S.A
Starkey Laboratories Ltd
William F. Austin House, Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport, SK7 5BX, U.K
Distributør:
Starkey Sweden AB
Box 17253, Brännkyrkagatan 80
104 62 STOCKHOLM
SWEDEN
Anmeldt af bemyndiget organ:
Produkt Anmeldte Krop og Test House
BSI Product Services
Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ, U.K
Bemyndigede organ nummer 0086
BEMÆRK: Høreværnet Pro-tect iHunt er ikke blevet
testet for, og er ikke til beskyttelse mod støj i
forbindelse med eksplosioner eller konstant støjende
industrielle miljøer.
EN 352-2:2002
EN 352-7:2002
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Audiovox ApS
Ndr. Frihavnsgade 49
2100 København Ø
Tlf: 39 40 10 50
Fax: 39 40 10 79
E-post: info@audiovox.dk

www.audiovox.dk
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