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Introduktion 

Pakkens indhold 

1 x CatchAliveOne Boks 

2 x Energizer Ultimate Lithium AA 1,5V batterier 

1 x Montagesæt til klapfælde. 

 

Ved betjening af CatchAliveOne Boksen vær opmærksom på: 

- Sænk ikke CatchAliveOne Boksen ned i vand eller andre former for væske. 

(CatchAliveOne Boksen lever op til IP63.) 

- Tab, spark eller kast ikke CatchAliveOne Boksen, da dette kan skade de mekaniske funktioner. 

- Vi anbefaler, at der bruges 2 x Energizer Ultimate Lithium AA 1,5V batterier til CatchAliveOne boksen. 

Samme type batteri, som bliver leveret med CatchAliveOne boksen. 

(Disse batterier har længere levetid, lækker ikke batterisyre, samt fungerer optimalt ved 

frosttemperaturer.) 
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Opsætning Af CatchAliveOne Boks 

 

App Kompatibilitet 

Apple iOS Enheder 

Fungerer på iPhone og iPad med iOS 10 eller senere udgaver. 

Android Enheder 

Fungerer på de fleste telefoner og tablets, der bruger Android 4.4.4 eller senere udgaver. 

 

Hentning af App 

Apple iOS Enheder 

Gå i Apple App Store og søg på CatchAlive App. Klik hent. 

Android Enheder 

Gå i Google Play Store og søg på CatchAlive App. Klik hent. 

 

Installering eller skift af batterier 

Vi anbefaler, at der bruges 2 x Energizer Ultimate Lithium AA 1,5V batterier til CatchAliveOne boksen. Samme 

type batteri, som bliver leveret med CatchAliveOne boksen. Disse batterier har længere levetid, lækker ikke 

batterisyre, samt fungerer optimalt under frosttemperaturer. 

1. Placer CatchAliveOne Boksen så låget med labelen vender opad. CatchAliveOne Boksen bruger 2 x 

Energizer Ultimate Lithium AA 1,5V (includeret). 

2. Brug en Torx TX10 skruetrækker til at skrue skruerne af i hvert af de fire hjørner. Løft låget. 

3. Fjern batterierne og indsæt nye batterier som på 

diagrammet. Vær sikker på, at polerne matcher 

illustrationerne inde i batteriholderne. Den Røde og 

Grønne LED tænder, når der er strøm på boksen. 

4. Sæt låget på igen og stram skruerne med skruetrækkeren. 
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Vigtig batteri information 

- Brug kun nye batterier af den anbefalede størrelse og type. 

- Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer af batterier; Lithium, Standard(Carbon-zink), 

Alkaline eller genopladelige batterier med forskellig kapacitet. 

- Fjern genopladelige batterier fra CatchAliveOne Boksen før du oplader dem. 

- Vend batterierne rigtigt (+) og (-). 

- Forsøg ikke at genoplade ikke genopladelige batterier. 

- Smid ikke batterierne ind i ild. 

- Skift alle batterier på samme tid og brug samme type/mærke. 

- Kortslut ikke batteriholderne. 

- Fjern brugte batterier fra CatchAliveOne Boksen. 

- Brugte batterier bør afleveres til genbrug. 

 

Lavt Batteri 

Når batterierne i CatchAliveOne Boksen er ved at løbe tør for strøm, sender CatchAliveOne Boksen en 

notifikation på enten mail eller App, at det er tid til at skifte batterierne. For skift af batterier, følg 

instruktionerne under afsnittet "Installering eller skift af batterier". 
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Montering af beslag på klapfælde 

1. Indhold 

 
 

2. Marker hullerne i beslaget på siden af klapfælden 
bagerst. Forbor hullerne med et lille bor. Skru beslaget 
fast. 

 
3. Placer CatchAliveOne i beslaget 

 
 

4. Opsætning i App 
 
Følg vejledningen 
nedenfor. 
 
Husk at indstille 
fældetypen til "Klapfælde" 
og Fældestatus til " 1 gang 
dagligt"  
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Betjening af din CatchAliveOne Boks og App 

Kom i gang med din CatchAliveOne boks og App 

1. Sæt CatchAliveOne Boksen på fælden med 

montagesættet. Se mere i afsnittet "Montering af beslag 

på klapfælde"  

2. Hent CatchAlive App'en på din telefon eller tablet. 

3. Vælg hvilket sprog du ønsker for din App - dette huskes på 

din telefon/tablet til fremtidige login. 

4. Log ind med din e-mail og dit computergenerede kodeord, 

som du har modtaget på Email ved køb af CatchAliveOne 

Boksen. 

5. Tryk på indstillingssymbolet  på "Hjem"-siden og 

opdater din profil ved at klikke på redigeringssymbolerne 

, udfyld felterne og "Opdater Bruger". 

6. Skift evt. password. Vælg "Skift Password", "Opdater". 

7. Gå tilbage til "Hjem". 

8. Tryk på dit firma under "Vælg Service firma"  

9.  Vælg "Tilføj Ny Lokation". 

10. Udfyld "Lokationsbeskrivelse"- eksempelvis adressen på 

lokationen. 

11. Tryk "Opret Lokation". 

12. Tryk på den Lokation, som du lige oprettede på listen.  

13. Tryk på  symbolet og  symbolerne for at udfylde 

adresseoplysningerne mv for lokationen. Husk at opdatere. 

14. Vælg lokationen du har oprettet på "Tilgå Lokation"-listen. 

15. Tryk "Tilføj Fælde". 

16. Du ser en liste over ubenyttede fælder, der tilhører dit firma. 

17. Vælg det serienummer, der matcher boksen på fælden. "Tilføj Fælde".   

18. Boksen og fælden er nu tilknyttet Lokationen. Fælden fremgår med sit 

serienummer på "Vælg Fælde" -listen på lokationens side. 
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19. Sæt fælden op på lokationen. 

20. Log på App. 

21. Vælg på dit firma under "Vælg Service firma". 

22. Vælg din Lokation. 

23. Tryk på serienummeret der matcher CatchAliveOne 

Boksen på fælden på "Vælg Fælde" -listen. 

24. Tryk på  symbolet og tryk på  symbolet ved 

"Detaljer" for at ændre navnet på fælden i feltet 

"Fældebeskrivelse", så det passer til placeringen på lokationen. Du må gerne overskrive 

serienummeret! Vælg også fældetypen "Klapfælde". Sæt fældestatus til " 1 gang dagligt".  

25. Vælg "Find Position". Kortet opdateres nu til en placering i nærheden.  Træk i kortet med én finger for 

at finjustere placering af fælden. Den røde markør bliver i centrum af kortet. Zoom ind og ud med to 

fingre. 

26. Når placeringen på kortet matcher placeringen af fælden på lokationen "Opdater Fælde". Placeringen 

er herefter gemt. 

 

 

Funktioner i App 

Servicer fælde 

1. Log på appen 

2. Vælg dit firma under "Vælg Service Firma"  

3. Vælg lokation, som du ønsker at servicere. 

4. Slå "Servicer Lokation" til og timeren starter, så registreres 

bump mv ikke på tælleren, mens fælden håndteres. 

5. Vælg fælden, der skal serviceres 

6. Vælg "Servicer Fælde"  

7. Vælg den service du har udført på fælden:  

a. Fældetjek. Har du været ude og se til fælden. 
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b. Batteriskift. Har du skiftet batterier i CatchAliveOne 

Boksen. 

c. Lokkemiddelskift. Har du skiftet lokkemidlet i 

fælden. 

d. Nulstil aktiveringstæller.  

8. Skriv evt en note til din service i feltet "Valgfri 

Registreringsnote". Vælg "Registrer Fældetjek" for at 

gemme noten. 

9. Har du udført flere services på samme fælde, vælg 

"Servicer Fælge" igen og registrer dine services.  

10. Alle dine registreringer af service samt noter gemmes i en 

hændelseslog.  

11. Når du er færdig med at servicere fælden, slå "Servicer 

Lokation" fra på lokations-siden. Herefter registreres 

Aktiveringer af fælden igen på APPens tæller. Dette sker 

også automatisk, når timeren udløber. 

 

Notifikationer 

Du kan I appen vælge om du ønsker notifikationer I appen og/eller på mail. 

Du får notifikationer når: 

- CatchAliveOne boksen har registreret aktivering af fælden 

- CatchAliveOne boksen har lavt strømniveau og trænger til batteriskift. Dette sker så du har tid til at få 

planlagt dit besøg for batteriskift. 

- CatchAliveOne boksen mister signal. 
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Ændre indstillinger for Notifikationer 

1. Gå til "Hjem"-siden 

2. Vælg dit firma under "Vælg Service Firma"  

3. Vælg lokation, som du ønsker at ændre notifikationer på. 

4. Vælg "Konfigurer Notifikationer" 

5. Vælg hvordan du ønsker at modtage notifikationer. Er 

markøren ud for notifikationstypen grøn er denne tilvalgt. 

6. Vælg "Opdater Notifikationer" 

 

Håndtering af notifikationer 

Er der modtaget notifikationer på en fælde, vises de på "Hjem"-siden, som et rødt eller gult symbol med et tal 

ud for servicefirmaet. Tal anviser antallet af notifikationer. Rødt 

symbol angiver aktivering af fælden. Gult er alle andre typer 

notifikationer, fx manglende signal. 

1. Vælg dit firma under "Vælg Service Firma", hvor der er 

notifikationer.  

2. Vælg lokation, hvor der er notifikationer, 

3. Vælg fælden med notifikationer.  

4. Vælg "Vis Notifikationer". Knappen er rød eller gul, når der 

er ubekræftede notifikationer. 

5. Herefter vises liste over notifikationerne og hvilken type 

notifikation der er. 

6. Bekræft notifikationen, når du har håndteret den.  

Notifikationerne bliver ved med at være markeret med rød eller 

gult indtil de er blevet bekræftet. Du kan derfor tjekke hvilke 

notifikationer, der foreligger på dine fælder, og herefter 

planlægge din arbejdsgang og først bekræfte notifikationen, når 

du har håndteret den. 
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Opret lokationer 

1. Vælg dit firma under "Vælg Service Firma"  

2. Vælg "Tilføj Ny Lokation"  

3. Udfyld "Lokationsbeskrivelse" 

4. Vælg "Opret Lokation" 

5. Lokationen er nu oprettet og kan findes på listen under dit 

service firma 

 

Tilføj fælde med CatchAliveOne til lokationer 

(For at oprette en ny Lokation se "Opret Lokationer") 

1. Vælg dit firma under "Vælg Service Firma"  

2. Vælg lokation, hvor fælden med CatchAliveOne skal 

sættes op. For ny lokation følg anvisningerne "Opret 

Lokation" 

3. Vælg "Tilføj Fælde".  

4. Vælg det serienummer, der matcher CatchAliveOne 

boksen, som skal tilknyttes fælden.  

5. "Tilføj Fælde". CatchAliveOne og fælden er nu tilknyttet 

lokationen og klar til opsætning på lokationen 

 

Opsætning af fælde med CatchAliveOne på en lokation 

1. Sæt fælden op på lokationen.  

2. Log på App 

3. Vælg på dit firma under "Vælg Service firma"  

4. Vælg Lokation 

5. Tryk på serienummeret knyttet til CatchAliveOne Boksen 

på lokationen. 

6. Tryk på  symbolet  
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7. Tryk på  symbolet ved "Detaljer" 

8. Ændre navnet på boksen, så det passer til placeringen på 

lokationen. Vælg fældetype og fældestatus. 

9. Vælg "Find Position" Kortet opdateres nu til en placering i 

nærheden.  

10. Træk i kortet for at finjustere placering af fælden. Den 

røde markør bliver i centrum af kortet. 

11. Når placeringen på kortet matcher placeringen af fælden 

på lokationen "Opdater Fælde" Placeringen er herefter gemt. 

 

Fjerne fælder på en lokation 

1. Log på App 

2. Vælg dit firma under "Vælg Service Firma"  

3. Vælg Lokation. 

4. Vælg fælde, som du vil fjerne. 

5. Vælg  symbolet  

6. Vælg "Fjern fælde" 

Fælden er nu fjernet fra lokationen og kan ses på listen "Ubenyttede Fælder", hvor den igen vil være 

navngivet serienummeret. Tæller-informationen for fælden gemmes og vil fremgå, når fælden igen tilknyttes 

en lokation. 

 

Slet lokation 

1. Log på App 

2. Vælg dit firma under "Vælg Service Firma"  

3. Vælg Lokation. 

4. Vælg  symbolet  

5. Vælg "Slet Lokation" 

6. Bekræft at du vil slette lokationen. 
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Ændre placering af en fælde på en lokation 

Når du flytter på din fælde på en lokation, skal du vælge I appen, at du servicerer lokationen, for at undgå at 

eventuelle bump mv tæller op på fældens tæller. 

Når du flytter fælden fysisk 

1. Vælg dit firma under "Vælg Service Firma"  

2. Vælg lokation som du ønsker at servicere. 

3. Tryk på "Servicer Lokation", så registreres bump mv ikke 

på tælleren, mens fælden håndteres 

4. Flyt fælden til den nye placering. 

Ændre Positionen På Fælden I Appen: 

1. Log på App 

2. Vælg dit firma under "Vælg Service Firma"  

3. Vælg Lokation 

4. Vælg fælde, som du har flyttet. 

5. Vælg  symbolet 

6. Vælg  symbolet 

7. Vælg "Find Position" og/eller træk med en finger i kortet, 

så den røde markør placeres, hvor fælden er placeret. 

Markøren er altid I centrum af kortet. Zoom ind og ud med to fingre 

8. Ændre navnet på fælden under "Fældebeskrivelse" så den matcher den nye placering. Skift evt 

fældetype. 

9. "Opdater Fælde" 

 

Logbog 

Alle notifikationer og hændelser I forbindelse med håndtering af fælderne gemmes i logbog. 
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Notifikationer er alle beskeder, som CatchAliveOne boksen sender ud. Disse gemmes I en notifikationslog. 

Hændelser er alle de services Bekæmperen foretager på fælden og noterer i appen. Disse gemmes i en 

hændelseslog. 

Notifikationer 

1. Log på App 

2. Vælg dit firma under "Vælg Service 

Firma"  

3. Vælg Lokation 

4. Vælg fælde, som du vil se 

notifikationer på. 

5. Vælg "Vis Notifikationer" 

Hændelser 

1. Log på App 

2. Vælg dit firma under "Vælg Service Firma"  

3. Vælg Lokation 

4. Vælg fælde, som du vil se hændelser på. 

5. Vælg "Vis Notifikationer" 

6. Vælg "Vis Hændelser"  

Hjælp og support 

For hjælp og support kontakt CatchAlive Kundeservice: 

Mail: catchalive@catchalive.com 

Telefon: +45 60603088 

 

mailto:catchalive@catchalive.com
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FAQ 

Q: Hvor kan jeg se mine CatchAliveOne bokse der ikke er i brug? 

A:  

1. Log på App 

2. Vælg dit firma under "Vælg Service Firma" 

3. Vælg "Håndter Fælder" 

4. Nu vises en liste "Ubenyttede Fælder" tilknyttet dit firma. 

 

Q: Jeg har købt CatchAliveOne; Hvordan kommer den på min App? 

A: Når du køber CatchaAliveOne bokse, bliver boksenes 

serienumre koblet på dit kundenummer. Du kan herefter finde 

dem på listen over "Ubenyttede Fælder"  

1. Log på App 

2. Vælg dit firma under "Vælg Service Firma" 

3. Vælg "Håndter Fælder" 

4. Nu vises en liste "Ubenyttede Fælder" tilknyttet dit firma.  

Q: Kan jeg se alle mine fælder der er i brug? 

A: Ja, det kan du. 

1. Log på App 

2. Vælg dit firma under "Vælg Service 

Firma" 

3. Vælg "Håndter Fælder" 

4. Vælg "Fælder I Brug"  

5. Nu vises en liste over alle fælder I 

brug. Ønsker du at se fælderne på et 

kort, vælg "Vis Fælder på Kort" 

6. Nu vises alle fælder, der er I brug på kort. 
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Q: Hvor kan jeg se fælder tilknyttet en lokation? 

A: 

1. Log på App 

2. Vælg dit firma under "Vælg Service Firma"  

3. Vælg Lokation 

4. På listen "Vælg Fælde" kan du nu se hvilke fælder, der er tilknyttet Lokationen. 

5. Klik "Fælder på Kort" for at se alle fælder på Lokationen på et kort. 

Q: Min fælde er forsvundet; Kan jeg finde den i App'en 

A: CatchAliveOne har ikke GPS, men du kan i App'en finde ud af, i hvilket område Fælden befinder sig. 

1. Log på App 

2. Vælg dit firma under "Vælg Service Firma"  

3. Vælg Lokation 

4. Vælg fælde, som er forsvundet. 

5. Vælg  symbolet  

6. Vælg "Find Forsvunden Fælde" 

7. Du kan nu se på kortet, hvor fælden senest har meldt ind i 

forhold til telefonmasterne. 

Q: CatchAliveOne Boksen tænder ikke den Røde/Grønne LED, når batterierne er sat i? 

A: Brug kun nye batterier af den anbefalede type og størrelse. 

Check om batteriernes poler vender rigtigt i batteriholderne. 

 

 

 

Q: Jeg modtager ikke notifikationer fra fælden? 

A: CatchAliveOne boksen sender notifikationer, hvis den mister mobilsignal eller mangler batteri. Tjek derfor 

dine notifikationsindstillinger: 
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1. Log på Appen 

2. Vælg dit firma under "Vælg Service Firma" 

3. Vælg lokation som du ønsker at se notifikationer på.  

4. Vælg "Konfigurer Notifikationer"  

5. Vælg hvordan du ønsker at modtage notifikationer. Er 

markøren ud for notifikationstypen grøn er denne tilvalgt. 

6. Vælg "Opdater Notifikationer" 

Hvis dette ikke løser problemet: 

Tjek om boksen har strøm: 

Bank to gange hurtigt på CatchAliveOne boksens låg, hvis den grønne eller røde LED blinker, har boksen strøm 

og virker. Tjek fældens signal. 

Hvis den grønne eller røde LED ikke blinker eller lyser, skift batterierne. 

Tjek fældens signal:  

1. Log på Appen 

2. Vælg dit firma under "Vælg Service Firma" 

3. Vælg lokationen for fælden. 

4. Vælg fælden 

5. Se punktet "Signal" under "Fælde Status"  

Er signalet over 25% er signalet godt.  

Er signalet for dårligt, er det muligt at tilkøbe en kraftigere antenne. Kontakt venligst CatchAlive Kundeservice. 

Mail: catchalive@catchalive.com 

Q: Mobildækningen i mit område er dårligt; Kan jeg bruge CatchAliveOne boksen? 

A: CatchAliveOne boksene har en bedre antenne end almindelige mobiltelefoner og kan derfor have bedre 

signal end din telefon. Er signalet for dårligt, er det muligt at tilkøbe en antenne med bedre følsomhed. 

Kontakt os venligst på CatchAlive Kundeservice. 

Mail: catchalive@catchalive.com 

mailto:catchalive@catchalive.com
mailto:catchalive@catchalive.com
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Q: Der er ikke nogen mobildækning i mit område; Kan jeg bruge CatchAliveOne boksen? 

A: CatchAliveOne boksene kommunikerer over mobilnettet og kan desværre ikke fungere, hvis der ingen 

mobildækning er. CatchAliveOne boksene har dog en bedre antenne end almindelige mobiltelefoner og kan 

derfor have bedre signal end din telefon. Er signalet for dårligt, er det muligt at tilkøbe en kraftigere antenne. 

Kontakt os venligst på CatchAlive Kundeservice. 

Mail: catchalive@catchalive.com 

Q: Hvor kan jeg få hjælp? 

A: Har du problemer, som du ikke kan løse gennem vejledningerne og FAQ, kontakt CatchAlive Kundeservice: 

Mail: catchalive@catchalive.com 

Telefon: +45 60603088 
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