
Lafayette Smart utsedd till Sveriges bästa jaktradio.



Bäst i Test 
Överlägsen testvinnare Svensk Jakt Nr 6-18.
”Lafayette Smart har bästa ljud sändning/mottagning, 
god räckvidd, klarade fukttestet galant, inbyggd innovativ 
manual, gediget metallchassi, litet batteri som ändå räcker 
länge. Denna radio känns också prisvärd.”

Lafayette Smart 
tar utvecklingen av jaktradio till en ny nivå. En unik produkt 
avseende storlek, vikt, skalskydd, vattentålighet, driftssäker-
het, strömförbrukning och tillförlitlighet. Radion innehåller 
även smarta funktioner som ger nya möjligheter för jägaren.

Energieffektiv 
Extremt strömsnål radio med lång driftstid, trots ett litet batteri.

Driftssäker 
Både radio och batteri är 100% vattentäta, IP-68, extremt 
tillförlitlig vid regn och rusk.  

Instruktionsvideo 
Enkelt och logiskt visualiserad direkt i mobilen eller datorn.

Lättviktare 
Liten och kompakt, lätt att bära med sig, väger endast 228 
gram. Smidigt format, ergonomiskt utformad för att ligga bra 
i handen.

Stryktålig 
Bästa skalskyddet med ett gediget ytterhölje i metall, tål 
tuffa tag.

Inbyggd Bluetooth®
Unik uppkoppling direkt till mobiltelefon alternativt headset 
eller hörselkåpor.  

Lafayette Smart utsedd till Sveriges bästa jaktradio i tufft test.                       

Naturlig storlek.



Lafayette Smart Bluetooth®
Inbyggd Bluetooth® 
Lafayette Smart finns med inbyggd Bluetooth® för 
trådlös överföring till mobiltelefon alternativt headset eller 
hörselkåpor.

Bluetooth® mobiltelefon
Lafayette Smart ansluts till din mobiltelefon för in- och ut-
gående mobilsamtal. Du besvarar ett mobilsamtal med 
ett enkelt tryck på sändarknappen. Under pågående 
mobilsamtal har radiosamtal alltid förtur, på så vis 
missar du inte något viktigt radiosamtal.
 

Bluetooth® headset
Lafayette Smart kan anslutas till de flesta Bluetooth® 
headset för att sända och ta emot radiosamtal. För 
enklare handhavande finns en separat sändarknapp 
med kabel som tillbehör. 

Bluetooth® hörselkåpor
Lafayette Smart kan anslutas till de flesta Bluetooth® 
hörselkåpor för att sända och ta emot radiosamtal. För 
enklare handhavande finns en separat sändarknapp 
med kabel som tillbehör. Alternativt kan du använda 
sändarknappen på Peltors WS hörselkåpor.



Superpaket 31MHz
Radio, batteri x 2, bordsladdare, nätadapter, USB-
laddadapter, memory antenn och inre 
öronmussla.
Art. nr: 1480-2

Inbyggd BLUETOOTH®
Art. nr: 1480-8

Jaktpaket 31MHz
Radio, batteri, bordsladdare, nätadapter, kort 
skogsantenn och inre öronmussla.
Art. nr: 1480-1

Inbyggd BLUETOOTH® 
Art. nr: 1480-7



Superpaket 155MHz
Radio, batteri x 2, bordsladdare, nätadapter, USB-
laddadapter, memory antenn och inre öron-
mussla.
Art. nr: 1580-2

Inbyggd BLUETOOTH®
Art. nr: 1580-8 

Jaktpaket 155MHz
Radio, batteri, bordsladdare, nätadapter, gummi-
antenn och inre öronmussla.
Art. nr: 1580-1

Inbyggd BLUETOOTH®
Art. nr: 1580-7

Kombipaket 31/155MHz
Radio 31 & 155MHz, batteri x 1, bordsladdare, 
nätadapter, kort skogsantenn 31MHz, gummi- 
antenn 155MHz och inre öronmussla.
Art. nr: 1780-1

Inbyggd BLUETOOTH® 
Art. nr: 1780-7



Enklare än någonsin
Nu kan du ställa in alla funktioner i 
radion utan instruktionsbok. Med 
hjälp av INFO visar den inbyggda 
manualen varje funktion steg för 
steg. Detta gör radion synnerligen 
enkel och lätt använda. 

Största displayen 
Lafayette Smart har en stor display 
med tydliga tecken. Bra belysning 
och möjlighet att ställa in kontrasten 
gör displayen extra lättläst.  

Språk
Samtliga menyer och instruktioner 
är tillgängliga på engelska, finska, 
norska och svenska i den inbyggda 
manualen.

Meny
Lafayette Smart har ett helt nytt 
menysystem vilket gör inställningar 
och funktioner både logiska och 
lätta att förstå.  



Överlägsen ljudkvalitet
Lafayette Smart har ett klart och 
tydligt ljud där du kan urskilja 
vem du pratar med. Diskanten 
ställs in efter din hörsel och dina 
tillbehör.

Snabbval och Favoriter
Pilotton, t ex 67.0, ställs enkelt och 
smidigt in med snabbval.

Lafayette Smart är vår bästa jaktra-
dio någonsin, utvecklad med fokus på 
att vara enkel att använda och lätt att 
förstå. 
 
Lafayette Smart är en analog radio 
som kommunicerar med befintliga 
jaktradio. Analog radio ger dessutom 
bästa räckvidd och ljudkvalitet.  

Ett steg in i framtiden, 
smart, lätt och enkel

Trådlös överföring
Pilotton, t ex 123.0, kan överföras 
till en eller flera Lafayette Smart 
samtidigt. Detta underlättar och 
snabbar upp jaktstarten för ny-
tillkomna jägare eller gästjägare i 
jaktlaget.



Smart kommunikation; säker, tyst och snabb
Lafayette Smart, med sina nya banbrytande smarta 
funktioner, öppnar helt nya möjligheter för kommunikation 
mellan jägare. Alltefter som Lafayette Smart ersätter 
tidigare generationer jaktradio kommer de smarta 
funktionerna till användning för fler och fler.

Identitet  
Lafayette Smart är en personlig jaktradio, den visar 
namnet på det senaste anropet, t ex JOHAN.

SMS
SMS är snabb och ljudlös kommunikation som inte stör 
viltet eller andra jägare. Textmeddelande kan sändas till en 
eller alla i jaktlaget. Bekräftelse av mottaget SMS visas i 
displayen med OK. 

Kontaktlista
Radion skapar automatiskt en kontaktlista på deltagarna 
i jaktlaget. Listan används vid olika smarta funktioner.

Radiokommunikation kan rädda liv 
Vid en nödsituation kan jaktlaget larmas och man ser 
då vem som behöver hjälp, JOHAN. Larm kan bekräftas 
med ett vanligt anrop eller med funktionen ”Sök radio”.



Räckviddstest  
Räckviddstest säkerställer att du, utan att störa andra i 
jaktlaget, har radiokontakt med annan Lafayette Smart i 
laget, t ex  ADAM. Om radiosignalen är svag kan du förflytta 
dig och med hjälp av räckviddstestet hitta bästa platsen 
för kommunikation.

Sök radio 
Kan användas för att bekräfta ett larm eller att hitta en 
borttappad radio. En sökt radio ger ifrån sig blinkande 
ljus och maximalt ljud.

Individanrop 
Individanrop gör det möjligt att anropa och samtala med 
en person, t ex ADAM, utan att andra i jaktlaget hör 
samtalet. Bekräftelse av radiokontakt visas i displayen 
med OK. 

Jaktlagskanal
För att olika jaktlag inte skall störa varandra med de 
smarta funktionerna skapas en jaktlagskanal, t ex TORP.
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Tillbehör utvecklade för Lafayette Smart.

15. 21. 22.18. 20.19.17.16. 23.

Antenner: Längre antenn ger längre räckvidd.
31MHz:
1   Gummiantenn: Kort smidig för närkommunikation. Längd 24 cm Art. nr: 3069 
2   Skogsantenn: Bättre räckvidd än gummiantenn, mjuk antenn. Kort 33 cm Art. nr: 3060, lång 50 cm Art. nr: 3061
3   Skogsantenn gul: Bättre räckvidd än gummiantenn, mjuk antenn. Kort 33 cm Art. nr: 3119, lång 50 cm Art. nr: 3120
4   Memory antenn gul: Ytterst tunn och lätt, gjord i återfjädrande metall. Längd 50 cm Art. nr: 3134
5   Teleskopantenn: Utdragbar antenn med böjlig botten. Kort och lång antenn i samma. Längd 24 till 101 cm Art. nr: 3110
155MHz:    
6   Gummiantenn: Kort smidig för närkommunikation. Längd 15 cm Art. nr: 3063
7   Skogsantenn: Lång mjuk antenn, ger väsentligt bättre räckvidd än gummiantenn. Längd 45 cm Art. nr: 3064
8   Memory antenn blå: Ytterst tunn och lätt, gjord i återfjädrande metall. Längd 46 cm Art. nr: 3137
9   Memory antenn röd, för Garmin pejl: Ytterst tunn och lätt, gjord i återfjädrande metall. Längd 46 cm Art. nr: 3139
10 Extra lång skogsantenn: Styv, gjord i glasfiber. För optimal räckvidd. Längd 84 cm Art. nr: 3111
11 Teleskopantenn: Utdragbar med böjlig botten, blank. Längd 16 till 62 cm Art. nr: 3086
12 Teleskopantenn: Utdragbar med böjlig botten, svart. Längd 16 till 62 cm Art. nr: 3101, Längd 24 till 96 cm Art. nr: 3117
13 Teleskopantenn: Utdragbar antenn med vikbar botten. Längd 25 till 122 cm Art. nr: 3116  
14 Magnetfotsantenn: Magnetfot för montering på biltak eller liknande med 4 m kabel. Art. nr: 3410
Övrigt:
15 Läderväska: Ger extra skydd för din radio. Röd färg för att synas. Art. nr: 2105
16 Bärsele liten: Enkel praktisk sele med trepunktsfäste. Art. nr: 2104 
17 Batteri: Li-ion 7,4 volt. Art. nr: 4460 
18 Bordsladdare: För laddning av batteriet i radion eller batteriet separat. Art. nr: 4261
19 Nätadapter: För laddning med 230V, ansluts till bordsladdaren. Art. nr: 4260 
20 Biladadapter: För laddning med 12 -24V, ansluts till bordsladdaren. För laddning i bil eller i jaktstuga. Art. nr: 4262  
21 USB-laddadapter: Ansluts för att kunna ladda radion med USB kontakt. Art. nr: 4264
22 Powerbank: Separat strömkälla när ström saknas, 10 000mAh. Art. nr: 40404
23 Hållare: För montering i fordon. Art. nr: 2215
24 PC kabel: För programmering av Smart. Art. nr: 4263
25 Bluetooth®: Adapter med eget batteri och trådlös sändarknapp. Art. nr: 2817        
26 Bluetooth®: Headset för att trådlöst ta emot radiosamtal. Art. nr: 2819
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Öronmusslor:
1  Utanpåliggande öronmussla, sätts runt örat. Kort kabel Art. nr: 6101, lång kabel Art. nr: 6111
2  Inre öronmussla hängs på örat. Mindre ljud läcker ut. Kort kabel Art. nr: 6102, lång kabel Art. nr: 6112
3  Hörslinga till hörapparat eller hörselskydd, t ex Soundscope. Art. nr: 6154
Radiokablar:
4 Till äldre Peltorkåpor, t ex Sporttac. Art. nr: 6103
5 Till hörselkåpor med 3,5 mm anslutning, t ex Sordin, Bilsom, Peltor WS/Alert/Protac. Art. nr: 6104
6 Till Peltor flexkåpor. Art. nr: 6117
Miniheadset: Separat sändarknapp och mikrofon.  
7 Utanpåliggande mussla, sätts runt örat. Art. nr: 6121
8 Inre öronmussla hängs på örat. Mindre ljud läcker ut. Art. nr: 6122
9 Till äldre Peltorkåpor, t ex Sporttac. Art. nr: 6123
10 Till hörselkåpor med 3,5 mm anslutning, t ex Sordin, Bilsom, Peltor WS/Alert/Protac. Art. nr: 6124 
11 Bommikrofon med separat sändarknapp och utanpåliggande öronmussla. Art. nr: 6129
12 Hörslinga till hörapparat eller hörselskydd t ex Soundscope. Art. nr: 6155
Security: Diskret öronmussla som passar under hörselskydden.
13 Öronmussla. Art. nr: 6100                                              
14 Headset med sändarknapp och mikrofon. Art. nr: 6120        
15 Headset med minimal sändarknapp och mikrofon. Art. nr: 6140
Droppe-ring: Security kan kompletteras med örondroppe eller öronring. 
16 Droppe: Bästa komfort, sätts in i örat.
                    Vänster: small Art. nr: 9014 medium Art. nr: 9016 large Art. nr: 9018
                    Höger:   small Art. nr: 9015 medium Art. nr: 9017 large Art. nr: 9019
17 Ring: Bra komfort, hindrar inte hörsel utåt.
                    Vänster:  small Art. nr: 9001      medium Art. nr: 9003       large Art. nr: 9005
                    Höger:    small Art. nr: 9002      medium Art. nr: 9004       large Art. nr: 9006
Mikrofon: Öronmussla, radiokabel eller hörslinga kan anslutas.  
18 Yttre mikrofon/högtalare. Art.nr: 6131 Vattentät yttre mikrofon/högtalare. Art. nr: 6132 
Sändarknapp: Används med Bluetooth headset/hörselkåpor.
19 Enbart sändarknapp. Kort kabel Art. nr: 6156, lång kabel Art. nr: 6157. Sändarknapp med mikrofon. kort kabel Art. nr: 6158, lång kabel Art. nr: 6159

Tillbehör av högsta kvalitet; IP-klassade, gjutna kontakter med kevlarförstärkta kablar allt enligt krav 
från polis och militär i USA.

Nyhet!



Konsumentkontakt 031-840430 - info@lafayette.se - www.lafayette.se

lafayettesmart


