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Quick Guide CAOne - Levende Fangst Fælder 
Installation 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. 

 

Manual: 

Den fulde manual kan findes på www.catchalive.com, eller ved at trykke på det lille spørgsmålsikon i appen. 

 

Opsætning i App: 

1. Sæt CatchAliveOne Boksen på fælden med 
montagesættet. (Se vedlagt 
montagevejledning). 

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 kodeord, som du 
har modtaget på e-mail 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 navn/firma under "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 m.v. for lokationen. Husk at opdatere. 
14. Vælg lokationen du har oprettet på "Lokation"-listen. 
15. Tryk "Tilføj Fælde". 
16. Du ser en liste over ubenyttede fælder, der tilhører dig/dit firma. 

  

Punkt 3-4 Punkt 5-6 Punkt 8 

Punkt 9 Punkt 10-11 Punkt 15 
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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 
"Fælde" -listen på lokationens side. 

19. Sæt fælden op på lokationen. 
20. Log på App. 
21. Vælg på dit navn/firma under "Service 

Firma". 
22. Vælg din Lokation. 
23. Tryk på serienummeret der matcher 

CatchAliveOne Boksen på fælden på "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.  

25. Vælg også fældetypen "Fælde Levende Fangst". Vælg "Opdater Fælde".  
26. 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. Vælg "Opdater 
Fælde". 

 

Kontrol af korrekt montering af magnet: 

Har du endnu ikke oprettet fælden i appen, gå til 
afsnittet "Opsætning i App". Er fælden oprettet i 
app, følg nedenstående vejledning: 

1. Log på App 
2. Vælg dit firma under "Service Firma"  
3. Vælg Lokation. 
4. Vælg fælden. 
5. Menuen "Fældestatus" vises. Når fælden er 

åben, og magneten korrekt monteret, vil der 
under fældestatus stå "Fælde Klar" samt et 
procenttal i grønt (større end 125%). Vises et 
gult procenttal, er magneten ikke tæt nok på 
det lille hul i beslaget. Flyt magneten så den sidder tættere på 
beslaget. 

6. Når fælden er lukket, skal der vises "Fælde aktiveret" samt et rødt 
procenttal (mindre end 80%). Er procenttallet gult, skal magneten 
flyttes, så den kommer længere væk fra CatchAlive boksen. 

 

 

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.) 

Punkt 16-17 Punkt 18 og 23 Punkt 24-26 

Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6 

Afstanden mellem magneten og det lille hul i 
beslaget, må max være 10mm. 


