Lafayette Micro 5
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Uuden sukupolven radiopuhelin
Den nya generationen jaktradio
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70-luku
DC-3A-F
Paino: 1200 g
Luotettava ja suosittu.
70-talet
DC-3A-F
Vikt: 1200 g
stabil och populär.

80-luku
DC-24 Paino: 600 g
Lafayette kehitti ensimmäisenä mikroprosessorin, joka vähensi radiopuhelimen
painon puoleen.

90-luku
DC-29-31/110/155
Paino: 400 g
Ensimmäinen radiopuhelin, jossa
24 kanavaa taajuusalueella 31 MHz.

2000-luku
Micro 3 & 4
Paino: 250-280 g
Ensimmäinen vesitiivis
(IP67) radiopuhelin.

Vuosi 2009
Micro 5 Paino: 240 g
Ensimmäinen kantamaa lisäävällä
kompressoinnilla varustettu radiopuhelin. 100 % vesitiivis (IP68).

80-talet
DC-24 Vikt: 600 g
Lafayette var först att utveckla microprocessor vilket gav halva vikten.

90-talet
DC-29-31/110/155
Vikt: 400 g
Första jaktradion med 24 kanaler
på 31MHZ.

2000-talet
Micro 3 & 4
Vikt: 250-280 g
Första vattentäta
jaktradion IP-67.

År 2009
Micro 5 Vikt: 240 g
Första jaktradion med kompressor
för ökad räckvidd. 100% vattentät,
IP-68.

Lafayette johtaa kehitystä
Lafayette on kehittänyt radiopuhelimia yli 50 vuoden ajan ja on nykyisin Pohjoismaiden johtava
radiopuhelinvalmistaja metsästyskäyttöön.
Micro 5 on 16. sukupolven radiopuhelin ja edustaa uusinta kehitystä radiopuhelinten iskunkestävyydessä,
vesitiiviydessä, virrankulutuksessa ja luotettavuudessa.
Yhteistyössä metsästäjien kanssa kehitetty Micro 5 on suunniteltu toimimaan luotettavasti säässä kuin säässä
ja vaikeimmassakin maastossa.
Tämän tyylikkään ja kompaktin radiopuhelimen uusia toimintoja ovat esimerkiksi pikavalinta, suosikit ja
kompressointi.
Micro 5 täyttää kaikki ympäristövaatimukset rakenteen, valmistuksen (ROHS) ja kierrätettävyyden osalta.
Radio-osa, akku ja pakkaus ovat täysin kierrätyskelpoisia (WEEE).

Lafayette leder utvecklingen
Lafayette har utvecklat radio i 50 år och är ledande jaktradioleverantör i Norden.
Micro 5 är den 16:e generationen jaktradio, som sätter nya standarder vad gäller skalskydd, vattentålighet,
strömförbrukning och driftsäkerhet.
Vi har utvecklat Micro 5 tillsammans med jägare för att vara tillförlitlig i ur och skur och för att klara de
svåraste förhållanden.
Radion är smidig och enkel att använda med nyheter som Snabbval, Favoriter och Kompressor.
Micro 5 uppfyller samtliga miljökrav från Naturvårdsverket beträffande konstruktion, tillverkning (ROHS) och
återvinning av radio, batteri och emballage (WEEE).

Micro 5 harppaa pitemmälle
Koe Micro 5:n ergonominen muotoilu, joka sopii käteen kuin käteen.
Pienikokoinen, tyylikäs ja sopivan ohut. Sopii hyvin taskuun.
Suuri taustavalaistu näyttö näyttää selkeästi puhelimen asetukset ja toiminnot.
Koska Micro 5 kuluttaa erittäin vähän virtaa, siinä voidaan käyttää pientä Li-ion-akkua, joka käyttöaika on
kuitenkin hyvin pitkä.
Sisäänrakennettu latauspiiri pikalataa akun 230/12 V laturin avulla.
Näyttö ilmaisee akun varaus- ja toimintatilan.
Micro 5:n runko on kokonaisuudessaan metallirakenteinen, minkä ansiosta laite kestää kovaakin käsittelyä.
Sekä puhelinosa että akku ovat vesitiiviitä ja testattu MIL-standardin 810F ja IP68 mukaisesti.
Micro 5 on paras valinta, kun tarvitset kestävän, vesitiiviin, vähän virtaa kuluttavan, kompaktin ja kevyen
radiopuhelimen metsästyskäyttöön.

Micro 5 går längre
Upplev den ergonomiska designen för stora som små händer. Liten, smidig med platt format. Passar bra i ﬁckan.
Stor lättläst display visar tydligt radions inställningar och funktioner.
Eftersom Micro 5 är extremt strömsnål används ett litet kompakt Li-ion batteri vilket ändå ger lång
driftstid på radion.
Den inbyggda laddkretsen snabbladdar batteriet via 230/ 12V adapter och visar laddnings- och batteristatus
i displayen.
Micro 5 är mycket robust med hölje helt i metall. Tål tuffa tag.
Såväl radion som batteriet är 100% vattentät. Testad enligt MIL-Standard 810F och IP-68.
Micro 5 är den bästa jaktradion med avseende på skalskydd, vattentålighet, strömförbrukning, storlek och vikt.

Micro 5 tarjoaa uusia mahdollisuuksia
Pitkillä etäisyyksillä voit kytkeä päälle kompressoinnin kantaman lisäämiseksi.
Löydät helposti seurueesi käyttämän kanavan/pilot-äänen ääniskannauksen avulla.
Voit sovittaa radiopuhelimen mikrofonin herkkyyden ääniympäristöön: meluisa/normaali/hiljainen.
Voit salata keskustelusi puheen salaustoiminnolla.
Pikavalinnalla pääset nopeasti usein tarvitsemiisi asetuksiin ja toimintoihin.
Henkilökohtaiset asetukset, joita haluat muuttaa, voi koota suosikkeihin.
Hälytystoiminnolla voit pyytää apua nopeasti ja helposti.

Micro 5 skapar nya möjligheter
På längre avstånd kopplar du in kompressorn för att öka räckvidden.
Som gästjägare hittar du snabbt jaktlagets kanal/pilotton med tonscanning.
Anpassa radions mikrofonkänslighet efter omgivande ljudmiljö; bullrigt/normalt/tyst.
Du skyddar innehållet i ett samtal med talförvrängning.
Med snabbval skapar du genväg till funktionen eller till inställning som används ofta.
Personliga inställningar, som du vill ändra, samlar du i favoriter.
Med larmfunktionen kan du snabbt och enkelt påkalla hjälp.

Korvanapin, headsetin ja
laturin liitäntä
Uttag för öronmussla,
headset och laddare
Lähetyspainike
Sändningstangent
Kuuntelupainike ja
taustavalon painike
Knapp för medhörning
och bakgrundsbelysning
Asetusten ja toimintojen
valikkopainike
Menyknapp för inställningar
och funktioner
Pikavalinta alaspäin
Snabbval ner

Kondensaattorimikrofoni
Kondensatormikrofon
Vesitiivis silikonipäällyste
Siliconpackning
för vattentätning

Asetusten valintapainike
Omkopplare för inställningar
Näytön suojus
Displayskydd
Suuri ja selkeä näyttö
näyttää kaikki tiedot
Stor och tydlig display
visar all information
Pikavalinta ylöspäin
Snabbval upp
Lukituspainike viiveellä
Låsknapp med fördröjning
Virtapainike
Strömbrytare
Puhelimen ja akun tuuletuskalvo
Membran för ventilation
av radio och batteri
Akkukotelon kansi
Snabblås för batteribyte

Radiopuhelimen luotettavuuden takaavat testit
Våra tester garanterar din radio
Toimintatesti
Lähettimen ja vastaanottimen toimintatesti.
Normal-test
Funktionstest av sändare
och mottagare.

Testaus ääriolosuhteissa
Radiopuhelin upotetaan
veteen 30 minuutiksi,
minkä jälkeen sen toiminta testataan.
Extrem-test
Efter 30 minuter i kyla
testas radions prestanda.

IP-testi
Radiopuhelimen IP-kotelointiluokan todentava
vuototesti.
IP-test
Läcktestet garanterar
radions IP-klassning.

Lopputesti
Lähettimen, vastaanottimen ja mekaanisten
toimintojen testaus.
Slut-test
Sändare, mottagare och
mekaniska
funktioner kontrolleras.

Metsästäjän tehopaketti/Jaktpaket
Tarjoaa parhaan kantaman ja pisimmän käyttöajan/ger bästa räckvidd och driftstid

70MHz
Akkupaketti/
Batteripaket

Ulkoinen korvanappi/
Yttre öronmussla

Pitkä metsäantenni 70 MHz/lång skogsantenn 70 MHz
Tarjoaa parhaan kantaman/Ger bästa räckvidden

Verkkolaite/
Nätadapter, 230V

Uusia Micro 5:een kehitettyjä lisävarusteita /Nya tillbehör utvecklade för Micro 5

Nahkalaukku./Läderväska.
Tuotenro/Art.nr: 2103

Heittoantenni, antaa parhaan
kantaman (2/3-kertaisen)/
Kastantenn, ger bästa
räckvidd (2-3ggr).
31MHz, Tuotenro/Art.nr: 3067
155MHz, Tuotenro/Art.nr: 3068

Kurkkumikrofoni/Bluetooth, toimii adapterin
BTA-80 kanssaStrupmikrofon/blåtand fungerar ihop
med BTA-80 Tuotenro/Art.
nr: 2812

Pidin/Hållare.
Tuotenro/Art.nr:
2219

Ulkoinen korvanappi/
Yttre öronmussla.
Lyhyt kaapeli/Kort kabel
Tuotenro/Art.nr: 2501
Pitkä kaapeli/Lång kabel
Tuotenro/Art.nr: 2511

Sisäinen korvanappi/
Inre öronmussla.
Lyhyt kaapeli/Kort kabel
Tuotenro/Art. nr: 2502
Pitkä kaapeli/Lång kabel
Tuotenro/Art.nr: 2512

Pöytälaturi, akun
lataamiseen irrallaan/
Laddfack, separat
laddning av batteri.
Tuotenro/Art.nr: 4251

Akkupaketti Li-ion 7,4V,
vesitiivis IP68/
Batteripaket Li-ion 7,4V,
vattentät IP-68.
Tuotenro/Art.nr: 4450

Autolaturi, 12V, liitetään
radiopuhelimeen tai
pöytälaturiin/Billaddare,
12V, ansluts till radio eller
laddfack.
Tuotenro/Art.nr: 4252

Antenni magneettijalalla ja kaapelilla/Antenn med magnetfot
och kabel 4 meter. Art.nr:

Verkkolaite, 230V, liitetään radiopuhelimeen
tai pöytälaturiin/
Nätadapter, 230V,
ansluts till radio eller
laddfack.
Tuotenro/Art.nr: 4250

Pitkä kantamaa lisäävä metsäantenni/Lång skogsantenn för
bättre räckvidd 50 cm. Tuotenro/Artt.nr: 3072

Vyökotelo, helppokäyttöinen ja käytännöllinen/
Bärsele, enkel och praktisk
att använda.
Tuotenro/Art.nr: 2104

Bluetooth-adapteri,
BTA-80 toimii
yleisimpien Bluetoothlaitteiden kanssa/
Blåtandsadapter,
BTA-80 fungerar med
marknadens blåtandutrustning.
Tuotenro/Art.nr: 2811

Lyhyt antenni/Kort skogsantenn 33 cm. Tuotenro/Artt.nr: 3071

Antennit/Antenner 70MHz

Miniheadset, joka sisältää
ulkoisen korvanapin, erillisen lähetyspainikkeen ja
mikrofonin pidikkeineen/
Miniheadset med yttre
öronmussla, separat sändartangent och mikrofon
samt klips. Tuotenro/Art.
nr: 2521

Ulkoinen mikrofoni/
kaiutin, pieni ja kompakti,
korvanapin liitäntämahdollisuus /Yttre mikrofon/
högtalare liten och
kompakt, öronmussla kan
anslutas.
Tuotenro/Art.nr: 2531

Kuulonsuojaimen radiokaapeli/
Radiokabel till hörselkåpa.
Peltor. Tuotenro/Art.nr: 2503
Sordin. Tuotenro/Art.nr: 2504

Miniheadset, joka sisältää
sisäisen korvanapin, erillisen
lähetyspainikkeen, mikrofonin ja pidikkeen/Miniheadset med inre öronmussla,
separat sändartangent och
mikrofon samt klips.
Tuotenro/Art.nr: 2522

Kuulosuojaimeen asennettava miniheadset/Miniheadset till hörselkåpa.
Peltor. Tuotenro/Art.nr: 2523
Sordin. Tuotenro/Art.nr: 2524

Tekniset tiedot/Tekniska data
Yleiset tiedot/Allmänna data:
Taajuusalue/Frekvensområde:
Modulointitapa/Modulationssätt:
Kanavia/Kanaler:
Käyttölämpötila/Temperatur:
Virransyöttö/Strömförsörjning:
Pilot-ääni/Pilotton:
Mitat Dimensioner:
Paino/Vikt:

radio-osa/radiodel
akku/batteripaket

Runko/Skalskydd:
Ympäristön kestävyys/Miljötålighet:

Vastaanotin/Mottagare:
Herkkyys/Känslighet:
Virrankulutus/Strömförbrukning:

Luonnollinen koko/Naturlig storlek

Lähetin/Sändare:
Lähtöteho/Uteffekt:
Virrankulutus/Strömförbrukning:
Luvat/Tillstånd:
DC-70 Micro 5

70MHz
FM
40
-20oC till +50oC
7,4v Li-ion -akku/batteri
39 kpl/st. CTCSS
B64xD30xH98 mm
175 gram
65 gram
Kokometallinen/hölje helt i metall
IP-68, täysin pöly- ja vesitiivis/
helt damm- och vattentät
MIL-standardi/std 810F:
vedenkestävyys/Vattentålighet: 512,4
mekaaniset iskut/Mekanisk chock: 516,5
Parempi kuin 0,2uV / 2dB SINAD/
Bättre än 0,2uV vid 2dB SINAD
16mA virransäästöasennossa 1/
med batterisparläge 1
Valmiusaika maks. 150 tuntia/
Standbytid upp till 150 timmar
DC-70 n. 1-3-5 W
DC-70 n. 0,5-1,6 A
vaatii Suomessa käyttöluvan

Lisätietoja 09 5211/Radiopuhelimet www.radiopuhelimet.ﬁ ja www.lafayette.eu

