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Bestilling og informasjon
På www.soundscope.no kan du lese mer om 

hørselsvernet, faren for støyskader under jakt og finne 

kontaktinformasjon til forhandlere.

Du kan bestille direkte fra forhandler ved å bestille tid for 

øre-avstøpning.

Din forhandler:

Dette hørselsvernet er CE-merket og testet 
i henhold til EN352-2:2002, EN352-7:2002. 
Testdata per ISO 4869-4.



Beskytt hørselen din - den er den eneste du har
Det er svært viktig å beskytte hørselen, det går ikke an å reparere en støyskade. Ofte sier man “et skudd er ikke så farlig” eller “det smeller jo 

ikke så ofte”, men ett eneste skudd kan gi permanent hørselsnedsettelse og/ eller tinnitus. Vær derfor nøye med å beskytte hørselen når det 

er risiko for høy lyd.

Teknisk oversikt 
hørselsvern

Maksimal forsterkning Inntil 30 dB

Beregnet batterilevetid (kontinuerlig bruk) Inntil 360 timer

FREKVENS (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Mf 24,6 23,2 23,1 24,5 33,4 38,8 40,3 42,0 36,1

Sf 4,1 3,8 3,6 3,5 3,6 4,0 3,6 4,1 5,6

APV 20,5 19,4 19,5 21,0 29,8 34,8 36,7 37,9 30,5

Dempingsmidelverdi (Mf), standardavvik (Sf) og forventet dempeverdi (APV).

DEMPEVERDI H M L SNR

dB 28 22 21 26

KRITERIEVERDI H M L

dB(A) 105 86 107

Kriterieverdien der nivået innenfor hørselsvernet overskrider 85 dB(A) for høyfrekvens (H), 
mellomfrekvens (M) og lavfrekvens (L). SNR = Single Number Rating er en vektet middelverdi for 
hørselsvernets forventede demping.

Produksjon
Soundscope pro-tect iHunt designes med utgangspunkt i 

avstøpninger av ørene dine. Avstøpningene scannes ved 

hjelp av avansert 3D-teknologi slik at man får et 

digitalt bilde av ørene dine. Skallene designes 

og produseres ved hjelp av laser som 

sørger for milimeter-presis tilpasning. 

Den avanserte elektronikken 

plasseres for hånd i de ferdige 

skallene. Skallene har ulik farge for 

at det skal være lett å skille mellom 

høyre (rødt) og venstre (blått).

Materialet som skallene 

produseres i er utviklet for 

å være allergivennlig.

Forsterk hørselen din 
Soundscope pro-tect iHunt er Starkeys nyeste, aktive hørselsvern for 

jegere. Under jakt beskytter de hørselen din mot kraftige lyder som 

geværskudd, samtidig som de forsterker de svake lydene slik at du hører 

dem tydeligere.

Med Soundscope pro-tect iHunt kan du lettere retningsbestemme lyden, 

for eksempel hvilken retning viltet kommer fra. Fordi hørselsvernene er 

formet etter dine egne ører er de komfortable å ha på selv om du bruker 

lue, hjelm eller briller. I den nye versjonen av Soundscope benytter vi en 

mer avansert teknologi som gir bedre lydgjengivelse og tilbyr elektronisk 

demping av vindsus.

Flere minner
Soundscope pro-tect iHunt har fire minner med ulik programmering 

for optimal bruk av hørselsvernene. Minne tre og fire tilbyr mulighet for 

trådløs kommunikasjon med jaktradio via halsslynge.

minne program inngang

1 Normal Mikrofon

2 Normal med bassreduksjon Mikrofon

3 Normal med medhør Mikrofon og telespole

4 Kun medhør Telespole

Medhør
Med hjelp av en halsslynge (teleslynge) kan du få trådløs medhør til 

dine Soundscope pro-tect iHunt. Halsslyngen kobles til ønsket utstyr, 

for eksempel en jaktradio og bæres rundt halsen. Lyden overføres 

trådløst til telespolen i hørselsvernet. Halsslyngen kan med fordel bæres 

under klærne for å unngå at den hekter seg fast i grener eller lignende. 

Halsslyngen har en standard 3,5 mm monoplugg. soundscope pro-tect iHunt


