
Lafayette Smart on moninkertainen metsästysradio testivoittaja.



Pitkä toiminta-aika
Ylivoimainen testivoittaja, Svensk Jakt nro 6-18.
”Lafayette Smartissa on paras äänenlaatu lähetettäessä 
ja vastaanottaessa, hyvä kantama, läpäisi kosteustestin 
kirkkaasti, sisäänrakennettu innovatiivinen ohjekirja, 
vankka metallirunko, pieni akku, joka kuitenkin kestää 
pitkään. Tämän radion kanssa tuntuu myös saavan 
vastinetta rahoilleen.”

Lafayette Smart
vie metsästyradion kehityksen uudelle tasolle. Ainutlaatu-
inen tuote mitä tulee kokoon, painoon, suojakuoreen, ve-
denkestävyyteen, toimintavarmuuteen, virrankulutukseen 
ja luotettavuuteen. Radiossa on myös älykkäitä toiminto-
ja, jotka avaavat metsästäjille uusia mahdollisuuksia.

Energiatehokas
Äärimmäisen energiatehokas radio, jossa on pitkä 
käyttöaika pienestä akusta huolimatta.

Käyttövarma
Sekä radio että akku ovat 100 % vesitiiviitä, IP- 68, 
äärimmäisen luotettava sateessa ja tuiskussa.

Ohjevideo
Visualisoitu yksinkertaisesti ja loogisesti suoraan mat-
kapuhelimessa tai tietokoneella.

Kevyempi
Pieni ja kompakti, kevyt mukana kannettavaksi, painaa 
vain 228 grammaa. Sulavasti ja ergonomisesti muotoiltu 
käteen sopivaksi.

Kestävä
Paras suojakuori, jossa vankka metallinen kotelo, kestää 
kovia otteita.

Sisäänrakennettu Bluetooth®
Ainutlaatuinen yhteys suoraan matkapuhelimeen tai 
vaihtoehtoisesti kuulokkeisiin tai kupusuojaimiin.

Lafayette Smart on valittu kovassa testissä Ruotsin parhaaksi metsästysradioksi.

Luonnollinen koko.



Lafayette Smart Bluetooth®
Sisäänrakennettu Bluetooth®
Lafayette Smartissa on sisäänrakennettu Bluetooth® 
langattomaan siirtoon matkapuhelimeen tai vaihtoe-
htoisesti kuulokkeisiin tai kupusuojaimiin.

Bluetooth®-matkapuhelin
Lafayette Smart voidaan kytkeä matkapuhelimeesi saapu-
via ja lähteviä puheluita varten. Voit vastata puheluun pain-
amalla yksinkertaisesti lähetyspainiketta. Puhelun aikana 
radiokeskustelulla on aina etuoikeus, näin sinulta ei jää 
väliin tärkeitä radiopuheluita.

Bluetooth®-kuulokkeet
Lafayette Smart voidaan yhdistää useimpiin Blue-
tooth®-kuulokkeisiin radiopuheluiden lähettämiseksi ja vas-
taanottamiseksi. Käytön helpottamiseksi on lisävarusteena 
saatavilla erillinen langallinen lähetyspainike.

Bluetooth®-kupusuojaimet
Lafayette Smart voidaan yhdistää useimpiin Bluetooth®-ku-
pusuojaimiin radiopuheluiden lähettämiseksi ja vastaanot-
tamiseksi. Käytön helpottamiseksi on lisävarusteena saata-
villa erillinen langallinen lähetyspainike. Vaihtoehtoisesti voit 
käyttää Peltor WS - kupusuojainten lähetyspainiketta.



Metsästyspaketti 70 MHz
Radio, akku, pöytälaturi, verkkolaite, metsäantenni, 
maakaapeli ja nappikuuloke.
Art. nro: 1682-3

Sisäänrakennettu BLUETOOTH®
Art. nro: 1682-7



IP-testi: radion IP-luokituksen varmistamiseksi 
tehdään erityinen vuototesti. Se mitataan luomalla 
ylipaine radiopuhelimen ympärille ja tarkastamalla 
mahdolliset vuodot.

Lopputesti: lopuksi tehdään silmämääräinen 
tarkastus, testataan mekaaniset toiminnot, lähetin 
ja vastaanottimen äänen laatu. 

Toimintatesti: testataan huoneenlämmössä, että 
radio täyttää tiukat tekniset vaatimuksemme. 

Testaus ääriolosuhteissa: radiota pidetään 30 min-
uuttia erittäin kylmässä, minkä jälkeen sen tulee 
täyttää vaatimuksemme.

Tuotetestimme takaavat, että radiosi toimii niin kostealla, kuivalla kuin pakkassäälläkin.



Yksinkertaisempi kuin koskaan
Nyt voit käyttää kaikkia radion 
ominaisuuksia lukematta ohjekirjaa. 
INFO -toiminto opastaa jokaisen 
ominaisuuden käytön askel askel-
eelta. Tämä tekee radiosta erityisen 
yksinkertaisen ja helpon käyttää.

Suurin näyttö
Lafayette Smartissa on suuri näyttö, 
jossa selkeät merkit. Hyvä valaistus 
ja mahdollisuus säätää kontrastia 
tekevät näytöstä erityisen help-
polukuisen.

Kieli
Kaikki valikot ja ohjeet ovat saat-
avilla englanniksi, suomeksi, nor-
jaksi ja ruotsiksi sisäänrakenne-
tussa ohjekirjassa.

Valikko
Lafayette Smartissa on uusi valik-
koLafayette Smartissa on täysin 
uusi valikkojärjestelmä, mikä tekee 
asetuksista ja toiminnoista sekä loo-
gisia että helppoja ymmärtää.



Lafayette Smart on paras metsästysradi-
omme koskaan, kehitetty tavoitteena olla 
mahdollisimman yksinkertainen käyttää 
ja helppo ymmärtää.

Lafayette Smart on analoginen radio 
joka kommunikoi nykyisten metsästysra-
dioiden kanssa. Analoginen radio mah-
dollistaa lisäksi parhaan kantaman ja 
äänenlaadun.

Askel tulevaisuuteen, 
älykäs, helppo ja 

yksinkertainen

Langaton siirto
Pilottisignaali, esim. 123.0, voidaan 
siirtää yhteen tai useampaan Lafay-
ette Smartiin samanaikaisesti. Tämä 
helpottaa ja nopeuttaa metsästyk-
sen aloitusta metsästysporukassa, 
jossa on vasta-aloittaneita metsästä-
jiä tai vierailevia metsästäjiä.

Pikavalinnat ja suosikit
Pilottisignaali, esim. 67.0, asetetaan 
yksinkertaisesti ja sujuvasti pikava-
linalla.

Ylivoimainen äänenlaatu
Lafayette Smartissa on selkeä ääni, 
pystyt erottamaan kenen kanssa 
puhut. Diskantti säädetään kuulosi 
ja varusteidesi mukaan.



Älykäs viestintä; varma, hiljainen ja nopea
Lafayette Smart uusine mullistavine älykkäine toi-
mintoineen avaa täysin uusia mahdollisuuksia metsästä-
jien väliseen viestintään. Sitä mukaa kun Lafayette Smart 
korvaa aikaisempien sukupolvien metsästysradiot, tule-
vat älykkäät toiminnot käyttöön yhä useammille.

Henkilöllisyys  
Lafayette Smart on henkilökohtainen metsästysradio, se 
näyttää viimeisimmän kutsun lähettäneen nimen, esim. 
JOHAN.

SMS
SMS on nopea ja äänetön viestintätapa, joka ei häiritse 
riistaa tai muita metsästäjiä. Tekstiviestit voidaan lähettää 
yhdelle tai kaikille metsästysporukan jäsenistä. Tekstivi-
estin vastaanotto vahvistetaan näytöllä valitsemalla OK.

Yhteystietolista
Radio luo automaattisen yhteystietolistan metsästysporu-
kaan osallistujista. Listaa käytetään erilaisten älykkäiden 
toimintojen yhteydessä.

Radioviestintä voi pelastaa henkiä
Hätätilanteessa voidaan hälyttää metsästysporukka, jolloin 
nähdään, kuka apua tarvitsee, JOHAN. Hälytys voidaan 
vahvistaa tavallisella kutsulla tai toiminnolla ”Etsi radio”.



Kantamatesti  
Kantamatestillä varmistetaan muuta metsästysporukkaa 
häiritsemättä, että saat yhteyden porukan toiseen La-
fayette Smartiin, esim. JOHAN. Mikäli radiosignaali on 
heikko voit siirtyä ja etsiä kantamatestin avulla parhaan 
paikan viestinnälle.

Etsi radio
Voidaan käyttää vahvistamaan hälytys tai kadonneen 
radion etsimiseen. Etsitty radio alkaa vilkuttamaan 
valoa ja antaa äänimerkkejä korkeimmalla äänenvo-
imakkuudella.

Metsästysporukan kanava 
Henkilökutsulla on mahdollista kutsua ja keskustella yhden 
henkilön (esim. JOHAN) kanssa ilman että muu jahtiseurue 
kuulee keskustelua. Radioyhteys vahvistetaan näytöllä OK 
-tekstillä.

Metsästysporukan kanava
Jotta eri metsästysporukat eivät häiritsisi toisiaan älyk-
käillä toiminnoilla, luodaan metsästysporukalle oma 
kanava, esim. TORP.



Lafayette Smartille kehitettyjä lisälaitteita
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Antennit: Pidempi antenni antaa paremman kantavuuden.
70MHz      
1   Maakaapeli, joka antaa paremman kantavuuden ja kuuluvuuden pitkillä välimatkoilla. Pituus 100 cm Art. nro: 2346
2   Kumiantenni: Lyhyt ja joustava lähiyhteydenpitoon. Pituus 17 cm Art. nro: 3099
3   Metsäantenni punainen: Antaa selvästi paremman kantavuuden. Lyhyt 33 cm Art. nro: 3121, pitkä 45 cm Art. nro: 3122
4   Punainen Memory -antennti: Erittäin ohut ja kevyt, valmistettu muokkautuvasta metallista. Pituus 46 cm. Art. nro: 3135
5   Teleskooppiantenni: Säädettävä pituus, juuresta taipuisa, musta. Pituus 16-62 cm Art. nro: 3098
6   Erittäin pitkä metsäantenni: Jäykkä, materiaali lasikuitu. Ihanteellinen kantavuus. Pituus 100 cm.  Art. nro: 3109 
7   Antenni, jossa magneettijalka: Voidaan kiinnittää auton kattoon tai vastaavaan 4 m kaapelilla. Pituus 38 cm. Art. nro: 3416
Koiratutkat Garmin
8   Punainen Memory -antennti: Erittäin ohut ja kevyt, valmistettu muokkautuvasta metallista. Pituus 46 cm. Art nro: 3139
9   Teleskooppiantenni: Säädettävä pituus, juuresta taipuisa, musta. Pituus 16-62 cm Art. nro: 3101, pituus 24-96 cm Art. nro: 3117
10 Teleskooppiantenni: Säädettävä pituus, taitet- tava kantaosa. Pituus 25-122 cm Art. nro: 3116
11 Koiran kaulapantaan kiinnitettävä antenni Garmin DC—40/50 ja t5. Pituus 45 cm. Art. nro: 3142
12 Antenni, jossa magneettijalka: Voidaan kiinnittää auton kattoon tai vastaavaan 4 m kaapelilla. Pituus 52 cm. Art. nro: 3410
Muut varusteet
13 Nahkalaukku: Antaa radiollesi lisäsuojaa. Punainen väri parantaa näkyvyyttä. Art. nro: 2105
14 Kantovaljas pieni: Pieni kätevä laukku, jossa kolmipistekiinnitys. Art. nro: 2104 
15 Akku: Li-on 7,4 volttia. Art. nro: 4460 
16 Pöytälaturi: Radion akun tai erillisen akun lataamiseen. Art. nro: 4261
17 Verkkolaite: Lataamiseen 230 voltin jännit- teellä, liitetään pöytälaturiin. Art. nro: 4260 
18 Autolaturi: Lataamiseen 12-24 voltin jännitteellä, liitetään pöytälaturiin ladattaessa autossa tai metsästysmökillä. Art. nro: 4262  
19 USB latauskaapeli: Mahdollistaa radion lataamisen USB portin kautta. Art. nro: 4264
20 Powerbank: Varavirtalähde, 10 000mA. Art. nro: 40404 
21 Pidike: Ajoneuvoasennukseen. Art. nro: 2215
22 PC-kaapeli: Ohjelmointiin. Art. nro: 4263
23 Bluetooth®: Adapteri, jossa oma akku ja lähetyspainike. Art. nro: 2817             
24 Bluetooth®: Headset langattomiin radio- keskusteluihin. Art. nro: 2819
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Kuulokkeet
1   Ulkoinen kuuloke. Lyhyt kaapeli Art. nro: 6101, pitkä kaapeli Art. nro: 6111
2   Sisäinen nappikuuloke. Häiritsee vähemmän ympäristöä. Lyhyt kaapeli Art. nro: 6102, pitkä kaapeli Art. nro: 6112
3   Induktiosilmukka käytettäväksi kuulolaitteen tai kuulosuojaimen (esim. Soundscope) kanssa Art. nro: 6154
Radiokaapelit
4   Vanhemmat Peltor-mallit, esim. Sporttac. Art. nro: 6103
5   Kuulosuojaimiin 3,5 mm liitännällä, esim. Sordin, Bilsom, Peltor WS/Alert/Protac. Art. nro: 6104
6   Peltor Flex. Art. nro: 6117
Miniheadset: Erillinen lähetyspainike ja mikrofoni. 
7   Ulkoinen kuuloke. Lyhyt kaapeli. Art. nro: 6121
8   Sisäinen nappikuuloke. Häiritsee vähemmän ympäristöä. Art. nro: 6122
9   Vanhemmat Peltor-mallit, esim. Sporttac. Art. nro: 6123
10 Kuulosuojaimiin 3,5 mm liitännällä, esim. Sordin, Bilsom, Peltor WS/Alert/Protac. Art. nro: 6124
11 Puomimikrofoni erillisellä lähetysnäppäimellä ja ulkoinen kuuloke. Art. nro: 6129
12 Induktiosilmukka käytettäväksi kuulolaitteen tai kuulosuojaimen (esim. Soundscope) kanssa. Art. nro: 6155
Security: Huomaamaton korvakuuloke joka sopii kuulosuojaimen alle.
13 Korvakuuloke. Art. nro: 6100                                           
14 Headset lähetyspainikkeella ja mikrofonilla. Art. nro: 6120       
15 Headset pienellä lähetyspainikkeella ja mikrofonilla. Art. nro: 6140
Korvapehmusteet: Securityä voi täydentää vielä paremman sopivuuden saavuttamiseksi pisara- tai rengaspehmusteella.
16 Pisarapehmuste: Paras käyttömukavuus.
                    Vasen:     pieni Art. nro: 9014 medium Art. nro: 9016 iso Art. nro: 9018
                    Oikea:    pieni Art. nro: 9015 medium Art. nro: 9017 iso Art. nro: 9019
17 Rengaspehmuste: Hyvä käyttömukavuus, ei estä kuulemasta ulkoisia ääniä.
                    Vänster:   pieni Art. nro: 9001      medium Art. nro: 9003       iso Art. nro: 9005
                    Oikea:     pieni Art. nro: 9002      medium Art. nro: 9004       iso Art. nro: 9006
Mikrofoni: Korvanappi, radiokaapeli tai induktiosilmukka voidaan kytkeä.
18 Ulkoinen mikrofoni/kaiutin. Art. nro: 6131, vesitiivis ulkoinen mikrofoni/kaiutin. Art. nro: 6132
Lähetinnappi: Käytetään Bluetooth headsetin/kuulosuojaiminen kanssa. 
19 Ainoastaan lähetinnappi. Lyhyt kaapeli, Art. nro: 6156, pitkä kaapeli Art. nro: 6157
     Lähetinnappi mikrofonilla. Lyhyt kaapeli, Art. nro: 6158 ja pitkä kaapeli Art. nro: 6159

Parasta laatua olevia lisälaitteita; IP-luokitettuja, puristeliittimet, kaapelit kevlar-vahvistettuja. Yh-
dysvaltain poliisin ja armeijan vaatimusten mukaisia.
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