
 Sedan den senaste stortes-
ten, som Lafayette Micro 5 
vann i sin klass, har vi utsatt 
den för ett tuffare test för 
att se om modellen verkligen 
håller det reklamen utlovar. 
Vi har använt radion i alla 
vädertyper och utsatt den för 
minusgrader och värme. Den 
har klarat såväl vattenprov 
som fukttest i blöta, varma 
fickor.

Vi har provat radions 
olika funktioner, och fun-
nit att de fungerar utan an-
märkning. Radion hanterar 
talförvrängning, kompressor, 
pilottoner, nödlarm, scan-
ning, pilottonsscanning, 
viskningsläge med mera.

Alla funktioner finns i en 
grundbank och kan sedan 
aktiveras i en snabbvalsbank. 
Du aktiverar alltså inte fler 

En värdig vinnare
funktioner än de du verkli-
gen har användning för. Det 
innebär att den kan använ-
das utan finesser och endast 
med av/på och byte av kanal 
samt volym.

Radion har dubbelkom-
mando för att stänga av och 
på radion. Som standardin-
ställning är även knapplåset 
automatiskt, vilket kan av-
programmeras.

Lafayette har valt en egen 
väg när det gäller navigering 
i menyer och val och akti-
vering av funktioner. Micro 
5 använder volymvredet för 
att bläddra mellan olika 
funktioner och pilknap-
par/snabbvalsknappar för 
att gå ner i undermenyer. 
Detta kan för många verka 
förvirrande innan man för-
står principen.

Radion har fantastiska 
prestanda när det gäller 
sändning/mottagning samt 
talkvalitet. Jag vill påstå att 
det är bland det bästa som 
jag har upplevt. Att den 

dessutom är liten och smidig 
försämrar inte kvalitetsupp-
levelsen. Effekten kan jus-
teras i tre steg från låg till 
hög, 1, 3 och 5 watt.

Lafayette uppger inte bat-
terikapaciteten, men jag har 
utan problem använt radion 
som hundförare och jaktle-
dare i flera dagar utan ladd-
ning. Mest har jag sänt på 
mellaneffekt, vilket har räckt 
trots svår kuperad skogster-
räng.

Detta är en radio som 
verkligen utmanar kon-
kurrenterna när det gäller 
prestanda. Den är absolut 
värd sin förstaplats i förra 
vinterns test.
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