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Victor® Smart-Kill™ elektrisk musfälla 
modell: M1
Victor® Smart-Kill™ elektrisk råttfälla 
modell: M2
Innehåller FCC ID: 2ADHKATWINC1510
Modultillverkare: ATMEL Modulbeteckning: 
ATWINC1510
Wodstream Corporation förklarar härmed 
att radioutrustningen i Victor M1 musfälla 
med WiFi-funktion och Victor M2 råttfälla 
med WiFi-funktion efterföljer EU-direktiv 
2014/53/EU.
En kopia av EU-deklarationen om 
överensstämmelse �nns tillgänglig på 
följande webbadress: 
www.woodstream.com/eu-conformity
DENNA ENHET ÖVERRENSSTÄMMER MED 
AVSNITT 15 I FCCBESTÄMMELSERNA.
ANVÄNDNING LYDER
UNDER DE FÖLJANDE TVÅ VILLKOREN: (1) 
ENHETEN FÅR INTE ORSAKA SKADLIGA
STÖRNINGAR OCH (2) ENHETEN MÅSTE
TA EMOT STÖRNINGAR SOM SÄNDS TILL
DEN, INKLUSIVE STÖRNINGAR SOM KAN
LEDA TILL ATT ENHETEN INTE FUNGERAR
SOM FÖRVÄNTAT

Varning: Ändringar eller modi�eringar 
som inte uttryckligen tillåts av 
Woodstream Corporation kan medföra att 
användarens rätt att använda utrustningen 
upphör. 

NOTERA: Denna enhet har testats och 
bedömts följa gränserna för en digital 
enhet av klass B, i enlighet med avsnitt 15 
i FCC-reglerna. De här gränserna har 
utformats för att tillhandahålla skäligt 
skydd mot skadlig störning i hemmamiljö. 
Denna utrustning genererar, använder och 
kan sända ut radiofrekvensenergi. Om den 
inte installeras och används i enlighet 
med anvisningarna, kan den orsaka 
störningar på radiokommunikationer. Det 
är inte möjligt att helt garantera 
störningsfrihet i en enskild installation. Om 
utrustningen verkar orsaka störningar i 
radio- eller TV-mottagning kan detta 
fastställas genom att utrustningen stängs 
av och sätts på. Användaren bör därefter 
försöka åtgärda störningen genom att 
vidta en eller �era av följande åtgärder: 
• Rikta om eller �ytta mottagningsantennen. 

• Öka avståndet mellan utrustningen och 
mottagaren. 

• Anslut utrustningen till ett vägguttag i en 
annan krets än den som mottagaren är 
ansluten till.

• Rådgör med återfösäljaren eller en 
erfaren radio- eller TV-tekniker för att få 
hjälp.

VARNING: Fara för elektriska stötar och 
gnistor Antändning: Enbart för 
inomhusbruk på torra, rena ytor. Använd ej 
nära lättantänliga gaser, vätskor eller 
brännbart material. Får ej användas i 
lador, stall, eller dylikt fuktiga och 
dammiga platser. Högspänning: Håll 
enheten utom räckhåll för barn och 
husdjur. Torka händerna eller bär 
plasthandskar när du hanterar enheten. 
Stäng av enheten inför betning. Vidrör inte 
metallplattorna när enheten är påslagen. 
Elektromagnetiska vågor: Håll 
pacemakers och annan livsuppehållande 
utrustning åtminstone 30 cm ifrån 
enheten. Konsultera din hjärtdoktor om du 
får en stöt. Att inte följa anvsiningar och 

instruktioner kan resultera i en elektrisk 
stöt, eldsvåda eller allvarlig personskada. 
Läs och följ alla instruktioner noga.   
VARNING: Deaktivera inte 
säkerhetsbrytaren. Risk för elektrisk stöt. 

FÖLJANDE GÄLLER ENDAST LÄNDER I
EUROPA (CE): Denna enhet kan 
användas av barn över åtta år och av 
personer med nedsatt fysisk, sensorisk 
eller mental kapacitet om de har fått 
handledning eller anvisningar om hur 
apparaten används på ett säkert sätt och 
förstår riskerna som är involverade. 
Rengöring och användarunderhåll får ej 
utföras av barn utan en vuxens tillsyn. 

BATTERIER TILL MUSFÄLLAN: 
4 AA-batterier krävs för att driva fällan. 
Sätt i och plocka bort batterierna enligt 
instruktionen. Ladda inte upp batterier 
som inte är uppladdningsbara. 
Uppladdningsbara batterier ska plockas ur 
enheten innan de laddas. Blanda inte nya 
och gamla batterier eller batterier av olika 
märken. Batterier ska sättas i med korrekt 
polaritet som angivet i batterifacket. 

Förbrukade batterier ska plockas ur 
enheten och kasseras på avsedd plats. 
Om fällan ska förvaras under en längre 
period bör batterierna plockas ur. Försök 
inte att kortsluta enheten.

BATTERIER TILL RÅTTFÄLLAN:  
4 C-batterier krävs för att driva fällan. Sätt 
i och plocka ur batterierna enligt 
instruktionen. Ladda inte upp batterier 
som inte är uppladdningsbara. 
Uppladdningsbara batterier ska plockas ur 
enheten innan de laddas upp. Blanda inte 
nya och gama batterier eller batterier av 
olika märken. Batterier ska sättas i med 
korrekt polaritet som angivs i batterifacket. 
Förbrukade batterier ska plockas ur 
enheten och kasseras på avsedd plats. 
Om fällan ska förvaras under en längre 
period bör batterierna plockas ur. Försök 
inte att kortsluta eneten. 
Tillverkad för:
Woodstream Corporation
69 N. Locust Street, Lititz, PA 17543
800-800-1819
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radio- eller TV-mottagning kan detta 
fastställas genom att utrustningen stängs 
av och sätts på. Användaren bör därefter 
försöka åtgärda störningen genom att 
vidta en eller �era av följande åtgärder: 
• Rikta om eller �ytta mottagningsantennen. 

• Öka avståndet mellan utrustningen och 
mottagaren. 

• Anslut utrustningen till ett vägguttag i en 
annan krets än den som mottagaren är 
ansluten till.

• Rådgör med återfösäljaren eller en 
erfaren radio- eller TV-tekniker för att få 
hjälp.

VARNING: Fara för elektriska stötar och 
gnistor Antändning: Enbart för 
inomhusbruk på torra, rena ytor. Använd ej 
nära lättantänliga gaser, vätskor eller 
brännbart material. Får ej användas i 
lador, stall, eller dylikt fuktiga och 
dammiga platser. Högspänning: Håll 
enheten utom räckhåll för barn och 
husdjur. Torka händerna eller bär 
plasthandskar när du hanterar enheten. 
Stäng av enheten inför betning. Vidrör inte 
metallplattorna när enheten är påslagen. 
Elektromagnetiska vågor: Håll 
pacemakers och annan livsuppehållande 
utrustning åtminstone 30 cm ifrån 
enheten. Konsultera din hjärtdoktor om du 
får en stöt. Att inte följa anvsiningar och 

instruktioner kan resultera i en elektrisk 
stöt, eldsvåda eller allvarlig personskada. 
Läs och följ alla instruktioner noga.   
VARNING: Deaktivera inte 
säkerhetsbrytaren. Risk för elektrisk stöt. 

FÖLJANDE GÄLLER ENDAST LÄNDER I
EUROPA (CE): Denna enhet kan 
användas av barn över åtta år och av 
personer med nedsatt fysisk, sensorisk 
eller mental kapacitet om de har fått 
handledning eller anvisningar om hur 
apparaten används på ett säkert sätt och 
förstår riskerna som är involverade. 
Rengöring och användarunderhåll får ej 
utföras av barn utan en vuxens tillsyn. 

BATTERIER TILL MUSFÄLLAN: 
4 AA-batterier krävs för att driva fällan. 
Sätt i och plocka bort batterierna enligt 
instruktionen. Ladda inte upp batterier 
som inte är uppladdningsbara. 
Uppladdningsbara batterier ska plockas ur 
enheten innan de laddas. Blanda inte nya 
och gamla batterier eller batterier av olika 
märken. Batterier ska sättas i med korrekt 
polaritet som angivet i batterifacket. 

Förbrukade batterier ska plockas ur 
enheten och kasseras på avsedd plats. 
Om fällan ska förvaras under en längre 
period bör batterierna plockas ur. Försök 
inte att kortsluta enheten.

BATTERIER TILL RÅTTFÄLLAN:  
4 C-batterier krävs för att driva fällan. Sätt 
i och plocka ur batterierna enligt 
instruktionen. Ladda inte upp batterier 
som inte är uppladdningsbara. 
Uppladdningsbara batterier ska plockas ur 
enheten innan de laddas upp. Blanda inte 
nya och gama batterier eller batterier av 
olika märken. Batterier ska sättas i med 
korrekt polaritet som angivs i batterifacket. 
Förbrukade batterier ska plockas ur 
enheten och kasseras på avsedd plats. 
Om fällan ska förvaras under en längre 
period bör batterierna plockas ur. Försök 
inte att kortsluta eneten. 
Tillverkad för:
Woodstream Corporation
69 N. Locust Street, Lititz, PA 17543
800-800-1819
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Du behöver: 

 Viktig information

• En smartphone, surfplatta eller 
dylik ansluten enhet. 

• Bredbandsanslutning. ANVÄND  
INTE internetdelning från telefon/ 
surfplatta. 

• En stark Wi-Fi-signal där fällan
 ska placeras. 

• Lösenord till ditt trådlösa nätverk. 
• En Victor® Smart-Kill™-fälla.  
• En uppsättning nya batterier

(4 "AA" för musfällan, 4 "C" för 
råttfällan). 

•  När ett skadedjur fångats i fällan
kommer en noti�ering att skickas till
din anslutna enhet om den är
kopplad till Victor® Pest App. 

• En noti�ering skickas till din mobila 
enhet när batteriet är lågt. Byt 
batterier när du får denna 
noti�ering. 

• Du kan dela med dig av din 
upplevelse via sociala medier 

genom appen. 
• Fällan kommer fortsätta att fungera 

normalt utan anslutning till wi�. Men 
du kommer inte att få några 
noti�eringar vid fångst och du måste 
därför kontrollera fällan regelbundet. 

• Besök 
www.victorpest.com/electronics 
för kundsupport. 

6



Du kanske måste kontrollera 
signalstyrkan på ditt trådlösa 
nätverk. Gör detta genom att ansluta 
din mobila enhet till ditt 
Wi-Finätverk. Håll mobilen på 
samma plats där din Victor® 
Smart-Kill™- fälla är placerad och 
kontrollera signalstyrkan.

Felsöking: 

• En smartphone, surfplatta eller 
dylik ansluten enhet. 

• Bredbandsanslutning. ANVÄND  
INTE internetdelning från telefon/ 
surfplatta. 

• En stark Wi-Fi-signal där fällan
 ska placeras. 

• Lösenord till ditt trådlösa nätverk. 
• En Victor® Smart-Kill™-fälla.  
• En uppsättning nya batterier

(4 "AA" för musfällan, 4 "C" för 
råttfällan). 

•  När ett skadedjur fångats i fällan
kommer en noti�ering att skickas till
din anslutna enhet om den är
kopplad till Victor® Pest App. 

• En noti�ering skickas till din mobila 
enhet när batteriet är lågt. Byt 
batterier när du får denna 
noti�ering. 

• Du kan dela med dig av din 
upplevelse via sociala medier 

genom appen. 
• Fällan kommer fortsätta att fungera 

normalt utan anslutning till wi�. Men 
du kommer inte att få några 
noti�eringar vid fångst och du måste 
därför kontrollera fällan regelbundet. 

• Besök 
www.victorpest.com/electronics 
för kundsupport. 
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Fällan lyckades inte kopplas in till ditt 
Wi-Fi-nätverk vid uppstart:

• Ett nätverks-/serverfel har uppstått
   om den blåa Wi-Fi-ikonen och den
   röda Victor®-symbolen ”V” blinkar
   i 5 sekunder. Ange lösenordet igen.
   Notera att lösenord är
   skifteslägekänsliga.

3. Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sidan för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till fällan. 
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på "Connect", och tryck 
sedan på tillbaka-knappen. 

Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
bort från eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15

    alfanumeriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar brevid 
fällans QR-kod. 

anslutningen kan tidvis
Ingen Wi-Fi-signal: avbrytas.
Testa något av följande:
• Flytta din router närmare din 
Victor® Smart-Kill™-fälla.
• Köp en Wi-Fi-förstärkare.

En stark Wi-Fi signal.
Allt är klart!

En svag Wi-Fi-signal. Din
Victor® Smart-Kill™-fälla.
kommer sannolikt att ansluta
till nätverket men

5. Anslut fällan till ditt trådlösa
nätverk.
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till 
ditt wi�-nätverk och tryck på den 
röda ”Connect"- knappen. Det kan 
ta upp till en minut för fällan att 
ansluta.

6. Ansluten. 
En noti�ering syns på skärmen när 
fällan är ansluten. Tryck på den röda 
”Next”-knappen och fortsätt till 
steg 8.

7. Lyckades inte ansluta. Om din 
fälla INTE lyckades ansluta till 
nätverket går du till 
inställningsmenyn på din 
mobila enhet och väljer 
Wi-Fi-inställningar. Välj att se 
�er inställningar (du hittar den 
genom att trycka på 
inställningsknappen i höger 
övre hörn) och välj sedan 
”sparade nätverk.”

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den. 

    Välj ”FORGET.”
    Stäng av fällan och repetera 

steg 1 till och med steg 7. Om 
fällan fortfarande inte lyckas 
ansluta, besök 
problemsökningssektionen eller 
kontakta 
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.

Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan skilja 
sig en aning beroende på
vilken enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen.

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne wi�-knappen 
under fem sekunder. Wi-Fi-knappen

kommer att blinka blått tio gånger
under tiden som fällan ansluter.

Om du ser:

8. Namnge din fälla
Efter att fällan lyckats ansluta 
namnger du fällan och trycker 
på den röda ”Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan
Gå igenom de tre 
instruktionsskärmarna på din 
mobila enhet och tryck på den 
röda ”Done"-knappen. 
Konsultera avsnittet med 
vanliga frågor och svar för mer 
information om hur du betar 
och placerar din fälla.

10. Övervaka fällan 
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än 
är med hjälp av din mobila 
enhet. 

8



3. Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sidan för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till fällan. 
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på "Connect", och tryck 
sedan på tillbaka-knappen. 

Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
bort från eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15

    alfanumeriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar brevid 
fällans QR-kod. 

5. Anslut fällan till ditt trådlösa
nätverk.
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till 
ditt wi�-nätverk och tryck på den 
röda ”Connect"- knappen. Det kan 
ta upp till en minut för fällan att 
ansluta.

6. Ansluten. 
En noti�ering syns på skärmen när 
fällan är ansluten. Tryck på den röda 
”Next”-knappen och fortsätt till 
steg 8.

7. Lyckades inte ansluta. Om din 
fälla INTE lyckades ansluta till 
nätverket går du till 
inställningsmenyn på din 
mobila enhet och väljer 
Wi-Fi-inställningar. Välj att se 
�er inställningar (du hittar den 
genom att trycka på 
inställningsknappen i höger 
övre hörn) och välj sedan 
”sparade nätverk.”

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den. 

    Välj ”FORGET.”
    Stäng av fällan och repetera 

steg 1 till och med steg 7. Om 
fällan fortfarande inte lyckas 
ansluta, besök 
problemsökningssektionen eller 
kontakta 
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.

• Var ska jag placera min fälla?
Fällor kan placeras var som helst 
inomhus. Placera fällan mot en 
vägg där skadedjursaktiviteten är 
som högst.

• Var är min fällas QR-kod?
QR-koden sitter på musfällans 
undersida och på råttfällans 
baksida.

 

• Vad ska jag beta med?
Det bästa betet har höga nivåer av 
fett och proteiner, till exempel
jordnötssmör eller hasselnötskräm.

Vanliga frågor och svar • Hur mycket bete behöver jag?
Fällan har en betesbehållare som 
visas hur mycket bete du bör 
använda. Överfyll inte behållaren. 
Placera inte heller betet på 
metallplattorna. Att göra så kan 
orsaka elektriska
störningar, påverka fällans 
funktionalitet eller göra så att fällan 
inte fungerar korrekt förrän du har
rengjort plattorna.

• Vad gör jag med den döda
musen?
Stäng av enheten genom att sätta 
strömknappen i läget "OFF".
Töm fällan och gör dig av med det 
döda skadedjuret på lämpligt sätt. 
Rengör och beta fällan efter varje
tömning för fortsatt effektiva 
resultat. Tryck på strömknappen för 
att sätta igång fällan igen. Fällan 
kommer automatiskt att återansluta 
till Wi- Fi. Att öppna och stänga 
toppluckan laddar om fällan om den 
inte ställts i strömläge "OFF".

Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan skilja 
sig en aning beroende på
vilken enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen.

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne wi�-knappen 
under fem sekunder. Wi-Fi-knappen

kommer att blinka blått tio gånger
under tiden som fällan ansluter.

• Vad gör jag med den döda 
råttan?
Stäng av enheten genom att sätta 
strömknappen i läge "OFF".
Töm fällan och gör dig av med det 
döda skadedjuret på lämpligt sätt. 
Rengör och beta fällan efter varje
tömning för fortsatt effektiva 
resultat. Tryck på strömknppen för 
att sätta igång fällan igen. Fällan
kommer automatiskt att 
återansluta till Wi-Fi.

8. Namnge din fälla
Efter att fällan lyckats ansluta 
namnger du fällan och trycker 
på den röda ”Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan
Gå igenom de tre 
instruktionsskärmarna på din 
mobila enhet och tryck på den 
röda ”Done"-knappen. 
Konsultera avsnittet med 
vanliga frågor och svar för mer 
information om hur du betar 
och placerar din fälla.

10. Övervaka fällan 
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än 
är med hjälp av din mobila 
enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sidan för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till fällan. 
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på "Connect", och tryck 
sedan på tillbaka-knappen. 

Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
bort från eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15

    alfanumeriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar brevid 
fällans QR-kod. 

5. Anslut fällan till ditt trådlösa
nätverk.
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till 
ditt wi�-nätverk och tryck på den 
röda ”Connect"- knappen. Det kan 
ta upp till en minut för fällan att 
ansluta.

6. Ansluten. 
En noti�ering syns på skärmen när 
fällan är ansluten. Tryck på den röda 
”Next”-knappen och fortsätt till 
steg 8.

7. Lyckades inte ansluta. Om din 
fälla INTE lyckades ansluta till 
nätverket går du till 
inställningsmenyn på din 
mobila enhet och väljer 
Wi-Fi-inställningar. Välj att se 
�er inställningar (du hittar den 
genom att trycka på 
inställningsknappen i höger 
övre hörn) och välj sedan 
”sparade nätverk.”

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den. 

    Välj ”FORGET.”
    Stäng av fällan och repetera 

steg 1 till och med steg 7. Om 
fällan fortfarande inte lyckas 
ansluta, besök 
problemsökningssektionen eller 
kontakta 
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.

• Hur mycket bete behöver jag?
Fällan har en betesbehållare som 
visas hur mycket bete du bör 
använda. Överfyll inte behållaren. 
Placera inte heller betet på 
metallplattorna. Att göra så kan 
orsaka elektriska
störningar, påverka fällans 
funktionalitet eller göra så att fällan 
inte fungerar korrekt förrän du har
rengjort plattorna.

• Vad gör jag med den döda
musen?
Stäng av enheten genom att sätta 
strömknappen i läget "OFF".
Töm fällan och gör dig av med det 
döda skadedjuret på lämpligt sätt. 
Rengör och beta fällan efter varje
tömning för fortsatt effektiva 
resultat. Tryck på strömknappen för 
att sätta igång fällan igen. Fällan 
kommer automatiskt att återansluta 
till Wi- Fi. Att öppna och stänga 
toppluckan laddar om fällan om den 
inte ställts i strömläge "OFF".

Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan skilja 
sig en aning beroende på
vilken enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen.

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne wi�-knappen 
under fem sekunder. Wi-Fi-knappen

kommer att blinka blått tio gånger
under tiden som fällan ansluter.

• Vad gör jag med den döda 
råttan?
Stäng av enheten genom att sätta 
strömknappen i läge "OFF".
Töm fällan och gör dig av med det 
döda skadedjuret på lämpligt sätt. 
Rengör och beta fällan efter varje
tömning för fortsatt effektiva 
resultat. Tryck på strömknppen för 
att sätta igång fällan igen. Fällan
kommer automatiskt att 
återansluta till Wi-Fi.

8. Namnge din fälla
Efter att fällan lyckats ansluta 
namnger du fällan och trycker 
på den röda ”Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan
Gå igenom de tre 
instruktionsskärmarna på din 
mobila enhet och tryck på den 
röda ”Done"-knappen. 
Konsultera avsnittet med 
vanliga frågor och svar för mer 
information om hur du betar 
och placerar din fälla.

10. Övervaka fällan 
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än 
är med hjälp av din mobila 
enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sidan för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till fällan. 
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på "Connect", och tryck 
sedan på tillbaka-knappen. 

Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
bort från eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15

    alfanumeriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar brevid 
fällans QR-kod. 

5. Anslut fällan till ditt trådlösa
nätverk.
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till 
ditt wi�-nätverk och tryck på den 
röda ”Connect"- knappen. Det kan 
ta upp till en minut för fällan att 
ansluta.

6. Ansluten. 
En noti�ering syns på skärmen när 
fällan är ansluten. Tryck på den röda 
”Next”-knappen och fortsätt till 
steg 8.

7. Lyckades inte ansluta. Om din 
fälla INTE lyckades ansluta till 
nätverket går du till 
inställningsmenyn på din 
mobila enhet och väljer 
Wi-Fi-inställningar. Välj att se 
�er inställningar (du hittar den 
genom att trycka på 
inställningsknappen i höger 
övre hörn) och välj sedan 
”sparade nätverk.”

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den. 

    Välj ”FORGET.”
    Stäng av fällan och repetera 

steg 1 till och med steg 7. Om 
fällan fortfarande inte lyckas 
ansluta, besök 
problemsökningssektionen eller 
kontakta 
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.

• Hur mycket bete behöver jag?
Fällan har en betesbehållare som 
visas hur mycket bete du bör 
använda. Överfyll inte behållaren. 
Placera inte heller betet på 
metallplattorna. Att göra så kan 
orsaka elektriska
störningar, påverka fällans 
funktionalitet eller göra så att fällan 
inte fungerar korrekt förrän du har
rengjort plattorna.

• Vad gör jag med den döda
musen?
Stäng av enheten genom att sätta 
strömknappen i läget "OFF".
Töm fällan och gör dig av med det 
döda skadedjuret på lämpligt sätt. 
Rengör och beta fällan efter varje
tömning för fortsatt effektiva 
resultat. Tryck på strömknappen för 
att sätta igång fällan igen. Fällan 
kommer automatiskt att återansluta 
till Wi- Fi. Att öppna och stänga 
toppluckan laddar om fällan om den 
inte ställts i strömläge "OFF".

Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan skilja 
sig en aning beroende på
vilken enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen.

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne wi�-knappen 
under fem sekunder. Wi-Fi-knappen

kommer att blinka blått tio gånger
under tiden som fällan ansluter.

• Vad gör jag med den döda 
råttan?
Stäng av enheten genom att sätta 
strömknappen i läge "OFF".
Töm fällan och gör dig av med det 
döda skadedjuret på lämpligt sätt. 
Rengör och beta fällan efter varje
tömning för fortsatt effektiva 
resultat. Tryck på strömknppen för 
att sätta igång fällan igen. Fällan
kommer automatiskt att 
återansluta till Wi-Fi.

8. Namnge din fälla
Efter att fällan lyckats ansluta 
namnger du fällan och trycker 
på den röda ”Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan
Gå igenom de tre 
instruktionsskärmarna på din 
mobila enhet och tryck på den 
röda ”Done"-knappen. 
Konsultera avsnittet med 
vanliga frågor och svar för mer 
information om hur du betar 
och placerar din fälla.

10. Övervaka fällan 
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än 
är med hjälp av din mobila 
enhet. 

11



Kom igång: Android-enhter 3. Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sidan för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till fällan. 
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på "Connect", och tryck 
sedan på tillbaka-knappen. 

Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
bort från eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15

    alfanumeriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar brevid 
fällans QR-kod. 

5. Anslut fällan till ditt trådlösa
nätverk.
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till 
ditt wi�-nätverk och tryck på den 
röda ”Connect"- knappen. Det kan 
ta upp till en minut för fällan att 
ansluta.

6. Ansluten. 
En noti�ering syns på skärmen när 
fällan är ansluten. Tryck på den röda 
”Next”-knappen och fortsätt till 
steg 8.

7. Lyckades inte ansluta. Om din 
fälla INTE lyckades ansluta till 
nätverket går du till 
inställningsmenyn på din 
mobila enhet och väljer 
Wi-Fi-inställningar. Välj att se 
�er inställningar (du hittar den 
genom att trycka på 
inställningsknappen i höger 
övre hörn) och välj sedan 
”sparade nätverk.”

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den. 

    Välj ”FORGET.”
    Stäng av fällan och repetera 

steg 1 till och med steg 7. Om 
fällan fortfarande inte lyckas 
ansluta, besök 
problemsökningssektionen eller 
kontakta 
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.

1. Ladda ner gratisappen Victor® 
Pest App från Android Google 
Play™. Stäng av enheten och 
säkerställ att enheten är helt 
avstängd genom att kontrollera 
strömknappens läge. Sätt batterier 
i batterifacket och starta Victor® 
Pest App.

2. Anslut din fälla genom att följa 
instruktionerna på skärmen. Du 
kommer att bli guidad genom
processen steg-för-steg.

3. När strömknappen och 
Wi-Fi-knappen väl tryckts in har 
användaren fem minuter på sig att 
fullfölja resterande instruktioner. 
Om fem minuter hinner passera 
innan installationen är slutförd bör 
användaren stänga av fällan och 
börja om från början.

Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan skilja 
sig en aning beroende på
vilken enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen.

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne wi�-knappen 
under fem sekunder. Wi-Fi-knappen

kommer att blinka blått tio gånger
under tiden som fällan ansluter.

8. Namnge din fälla
Efter att fällan lyckats ansluta 
namnger du fällan och trycker 
på den röda ”Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan
Gå igenom de tre 
instruktionsskärmarna på din 
mobila enhet och tryck på den 
röda ”Done"-knappen. 
Konsultera avsnittet med 
vanliga frågor och svar för mer 
information om hur du betar 
och placerar din fälla.

10. Övervaka fällan 
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än 
är med hjälp av din mobila 
enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sidan för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till fällan. 
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på "Connect", och tryck 
sedan på tillbaka-knappen. 

Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
bort från eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15

    alfanumeriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar brevid 
fällans QR-kod. 

5. Anslut fällan till ditt trådlösa
nätverk.
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till 
ditt wi�-nätverk och tryck på den 
röda ”Connect"- knappen. Det kan 
ta upp till en minut för fällan att 
ansluta.

6. Ansluten. 
En noti�ering syns på skärmen när 
fällan är ansluten. Tryck på den röda 
”Next”-knappen och fortsätt till 
steg 8.

7. Lyckades inte ansluta. Om din 
fälla INTE lyckades ansluta till 
nätverket går du till 
inställningsmenyn på din 
mobila enhet och väljer 
Wi-Fi-inställningar. Välj att se 
�er inställningar (du hittar den 
genom att trycka på 
inställningsknappen i höger 
övre hörn) och välj sedan 
”sparade nätverk.”

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den. 

    Välj ”FORGET.”
    Stäng av fällan och repetera 

steg 1 till och med steg 7. Om 
fällan fortfarande inte lyckas 
ansluta, besök 
problemsökningssektionen eller 
kontakta 
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.

Android-enheter

Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan skilja 
sig en aning beroende på
vilken enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen.

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne wi�-knappen 
under fem sekunder. Wi-Fi-knappen

kommer att blinka blått tio gånger
under tiden som fällan ansluter.

21

8. Namnge din fälla
Efter att fällan lyckats ansluta 
namnger du fällan och trycker 
på den röda ”Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan
Gå igenom de tre 
instruktionsskärmarna på din 
mobila enhet och tryck på den 
röda ”Done"-knappen. 
Konsultera avsnittet med 
vanliga frågor och svar för mer 
information om hur du betar 
och placerar din fälla.

10. Övervaka fällan 
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än 
är med hjälp av din mobila 
enhet. 

13



3

3. Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sidan för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till fällan. 
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på "Connect", och tryck 
sedan på tillbaka-knappen. 

Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
bort från eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15

    alfanumeriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar brevid 
fällans QR-kod. 

5. Anslut fällan till ditt trådlösa
nätverk.
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till 
ditt wi�-nätverk och tryck på den 
röda ”Connect"- knappen. Det kan 
ta upp till en minut för fällan att 
ansluta.

6. Ansluten. 
En noti�ering syns på skärmen när 
fällan är ansluten. Tryck på den röda 
”Next”-knappen och fortsätt till 
steg 8.

7. Lyckades inte ansluta. Om din 
fälla INTE lyckades ansluta till 
nätverket går du till 
inställningsmenyn på din 
mobila enhet och väljer 
Wi-Fi-inställningar. Välj att se 
�er inställningar (du hittar den 
genom att trycka på 
inställningsknappen i höger 
övre hörn) och välj sedan 
”sparade nätverk.”

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den. 

    Välj ”FORGET.”
    Stäng av fällan och repetera 

steg 1 till och med steg 7. Om 
fällan fortfarande inte lyckas 
ansluta, besök 
problemsökningssektionen eller 
kontakta 
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.

Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan skilja 
sig en aning beroende på
vilken enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen.

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne wi�-knappen 
under fem sekunder. Wi-Fi-knappen

kommer att blinka blått tio gånger
under tiden som fällan ansluter.

8. Namnge din fälla
Efter att fällan lyckats ansluta 
namnger du fällan och trycker 
på den röda ”Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan
Gå igenom de tre 
instruktionsskärmarna på din 
mobila enhet och tryck på den 
röda ”Done"-knappen. 
Konsultera avsnittet med 
vanliga frågor och svar för mer 
information om hur du betar 
och placerar din fälla.

10. Övervaka fällan 
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än 
är med hjälp av din mobila 
enhet. 

14
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3. Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sidan för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till fällan. 
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på "Connect", och tryck 
sedan på tillbaka-knappen. 

Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
bort från eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15

    alfanumeriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar brevid 
fällans QR-kod. 

5. Anslut fällan till ditt trådlösa
nätverk.
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till 
ditt wi�-nätverk och tryck på den 
röda ”Connect"- knappen. Det kan 
ta upp till en minut för fällan att 
ansluta.

6. Ansluten. 
En noti�ering syns på skärmen när 
fällan är ansluten. Tryck på den röda 
”Next”-knappen och fortsätt till 
steg 8.

7. Lyckades inte ansluta. Om din 
fälla INTE lyckades ansluta till 
nätverket går du till 
inställningsmenyn på din 
mobila enhet och väljer 
Wi-Fi-inställningar. Välj att se 
�er inställningar (du hittar den 
genom att trycka på 
inställningsknappen i höger 
övre hörn) och välj sedan 
”sparade nätverk.”

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den. 

    Välj ”FORGET.”
    Stäng av fällan och repetera 

steg 1 till och med steg 7. Om 
fällan fortfarande inte lyckas 
ansluta, besök 
problemsökningssektionen eller 
kontakta 
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.

Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan skilja 
sig en aning beroende på
vilken enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen.

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne wi�-knappen 
under fem sekunder. Wi-Fi-knappen

kommer att blinka blått tio gånger
under tiden som fällan ansluter.

8. Namnge din fälla
Efter att fällan lyckats ansluta 
namnger du fällan och trycker 
på den röda ”Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan
Gå igenom de tre 
instruktionsskärmarna på din 
mobila enhet och tryck på den 
röda ”Done"-knappen. 
Konsultera avsnittet med 
vanliga frågor och svar för mer 
information om hur du betar 
och placerar din fälla.

10. Övervaka fällan 
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än 
är med hjälp av din mobila 
enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sidan för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till fällan. 
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på "Connect", och tryck 
sedan på tillbaka-knappen. 

Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
bort från eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15

    alfanumeriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar brevid 
fällans QR-kod. 

5. Anslut fällan till ditt trådlösa
nätverk.
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till 
ditt wi�-nätverk och tryck på den 
röda ”Connect"- knappen. Det kan 
ta upp till en minut för fällan att 
ansluta.

6. Ansluten. 
En noti�ering syns på skärmen när 
fällan är ansluten. Tryck på den röda 
”Next”-knappen och fortsätt till 
steg 8.

7. Lyckades inte ansluta. Om din 
fälla INTE lyckades ansluta till 
nätverket går du till 
inställningsmenyn på din 
mobila enhet och väljer 
Wi-Fi-inställningar. Välj att se 
�er inställningar (du hittar den 
genom att trycka på 
inställningsknappen i höger 
övre hörn) och välj sedan 
”sparade nätverk.”

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den. 

    Välj ”FORGET.”
    Stäng av fällan och repetera 

steg 1 till och med steg 7. Om 
fällan fortfarande inte lyckas 
ansluta, besök 
problemsökningssektionen eller 
kontakta 
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.
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Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan skilja 
sig en aning beroende på
vilken enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen.

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne wi�-knappen 
under fem sekunder. Wi-Fi-knappen

kommer att blinka blått tio gånger
under tiden som fällan ansluter.

8. Namnge din fälla
Efter att fällan lyckats ansluta 
namnger du fällan och trycker 
på den röda ”Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan
Gå igenom de tre 
instruktionsskärmarna på din 
mobila enhet och tryck på den 
röda ”Done"-knappen. 
Konsultera avsnittet med 
vanliga frågor och svar för mer 
information om hur du betar 
och placerar din fälla.

10. Övervaka fällan 
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än 
är med hjälp av din mobila 
enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sidan för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till fällan. 
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på "Connect", och tryck 
sedan på tillbaka-knappen. 

Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
bort från eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15

    alfanumeriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar brevid 
fällans QR-kod. 

5. Anslut fällan till ditt trådlösa
nätverk.
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till 
ditt wi�-nätverk och tryck på den 
röda ”Connect"- knappen. Det kan 
ta upp till en minut för fällan att 
ansluta.

6. Ansluten. 
En noti�ering syns på skärmen när 
fällan är ansluten. Tryck på den röda 
”Next”-knappen och fortsätt till 
steg 8.

7. Lyckades inte ansluta. Om din 
fälla INTE lyckades ansluta till 
nätverket går du till 
inställningsmenyn på din 
mobila enhet och väljer 
Wi-Fi-inställningar. Välj att se 
�er inställningar (du hittar den 
genom att trycka på 
inställningsknappen i höger 
övre hörn) och välj sedan 
”sparade nätverk.”

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den. 

    Välj ”FORGET.”
    Stäng av fällan och repetera 

steg 1 till och med steg 7. Om 
fällan fortfarande inte lyckas 
ansluta, besök 
problemsökningssektionen eller 
kontakta 
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.

Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan skilja 
sig en aning beroende på
vilken enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen.

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne wi�-knappen 
under fem sekunder. Wi-Fi-knappen

kommer att blinka blått tio gånger
under tiden som fällan ansluter.

8. Namnge din fälla
Efter att fällan lyckats ansluta 
namnger du fällan och trycker 
på den röda ”Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan
Gå igenom de tre 
instruktionsskärmarna på din 
mobila enhet och tryck på den 
röda ”Done"-knappen. 
Konsultera avsnittet med 
vanliga frågor och svar för mer 
information om hur du betar 
och placerar din fälla.

10. Övervaka fällan 
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än 
är med hjälp av din mobila 
enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sidan för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till fällan. 
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på "Connect", och tryck 
sedan på tillbaka-knappen. 

Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
bort från eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15

    alfanumeriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar brevid 
fällans QR-kod. 

5. Anslut fällan till ditt trådlösa
nätverk.
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till 
ditt wi�-nätverk och tryck på den 
röda ”Connect"- knappen. Det kan 
ta upp till en minut för fällan att 
ansluta.

6. Ansluten. 
En noti�ering syns på skärmen när 
fällan är ansluten. Tryck på den röda 
”Next”-knappen och fortsätt till 
steg 8.

7. Lyckades inte ansluta. Om din 
fälla INTE lyckades ansluta till 
nätverket går du till 
inställningsmenyn på din 
mobila enhet och väljer 
Wi-Fi-inställningar. Välj att se 
�er inställningar (du hittar den 
genom att trycka på 
inställningsknappen i höger 
övre hörn) och välj sedan 
”sparade nätverk.”

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den. 

    Välj ”FORGET.”
    Stäng av fällan och repetera 

steg 1 till och med steg 7. Om 
fällan fortfarande inte lyckas 
ansluta, besök 
problemsökningssektionen eller 
kontakta 
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.

Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan skilja 
sig en aning beroende på
vilken enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen.

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne wi�-knappen 
under fem sekunder. Wi-Fi-knappen

kommer att blinka blått tio gånger
under tiden som fällan ansluter.

8. Namnge din fälla
Efter att fällan lyckats ansluta 
namnger du fällan och trycker 
på den röda ”Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan
Gå igenom de tre 
instruktionsskärmarna på din 
mobila enhet och tryck på den 
röda ”Done"-knappen. 
Konsultera avsnittet med 
vanliga frågor och svar för mer 
information om hur du betar 
och placerar din fälla.

10. Övervaka fällan 
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än 
är med hjälp av din mobila 
enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sidan för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till fällan. 
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på "Connect", och tryck 
sedan på tillbaka-knappen. 

Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
bort från eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15

    alfanumeriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar brevid 
fällans QR-kod. 

5. Anslut fällan till ditt trådlösa
nätverk.
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till 
ditt wi�-nätverk och tryck på den 
röda ”Connect"- knappen. Det kan 
ta upp till en minut för fällan att 
ansluta.

6. Ansluten. 
En noti�ering syns på skärmen när 
fällan är ansluten. Tryck på den röda 
”Next”-knappen och fortsätt till 
steg 8.

7. Lyckades inte ansluta. Om din 
fälla INTE lyckades ansluta till 
nätverket går du till 
inställningsmenyn på din 
mobila enhet och väljer 
Wi-Fi-inställningar. Välj att se 
�er inställningar (du hittar den 
genom att trycka på 
inställningsknappen i höger 
övre hörn) och välj sedan 
”sparade nätverk.”

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den. 

    Välj ”FORGET.”
    Stäng av fällan och repetera 

steg 1 till och med steg 7. Om 
fällan fortfarande inte lyckas 
ansluta, besök 
problemsökningssektionen eller 
kontakta 
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.

7 7

Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan skilja 
sig en aning beroende på
vilken enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen.

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne wi�-knappen 
under fem sekunder. Wi-Fi-knappen

kommer att blinka blått tio gånger
under tiden som fällan ansluter.

8. Namnge din fälla
Efter att fällan lyckats ansluta 
namnger du fällan och trycker 
på den röda ”Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan
Gå igenom de tre 
instruktionsskärmarna på din 
mobila enhet och tryck på den 
röda ”Done"-knappen. 
Konsultera avsnittet med 
vanliga frågor och svar för mer 
information om hur du betar 
och placerar din fälla.

10. Övervaka fällan 
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än 
är med hjälp av din mobila 
enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sidan för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till fällan. 
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på "Connect", och tryck 
sedan på tillbaka-knappen. 

Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
bort från eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15

    alfanumeriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar brevid 
fällans QR-kod. 

5. Anslut fällan till ditt trådlösa
nätverk.
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till 
ditt wi�-nätverk och tryck på den 
röda ”Connect"- knappen. Det kan 
ta upp till en minut för fällan att 
ansluta.

6. Ansluten. 
En noti�ering syns på skärmen när 
fällan är ansluten. Tryck på den röda 
”Next”-knappen och fortsätt till 
steg 8.

7. Lyckades inte ansluta. Om din 
fälla INTE lyckades ansluta till 
nätverket går du till 
inställningsmenyn på din 
mobila enhet och väljer 
Wi-Fi-inställningar. Välj att se 
�er inställningar (du hittar den 
genom att trycka på 
inställningsknappen i höger 
övre hörn) och välj sedan 
”sparade nätverk.”

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den. 

    Välj ”FORGET.”
    Stäng av fällan och repetera 

steg 1 till och med steg 7. Om 
fällan fortfarande inte lyckas 
ansluta, besök 
problemsökningssektionen eller 
kontakta 
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.

7 7

Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan skilja 
sig en aning beroende på
vilken enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen.

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne wi�-knappen 
under fem sekunder. Wi-Fi-knappen

kommer att blinka blått tio gånger
under tiden som fällan ansluter.

8. Namnge din fälla
Efter att fällan lyckats ansluta 
namnger du fällan och trycker 
på den röda ”Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan
Gå igenom de tre 
instruktionsskärmarna på din 
mobila enhet och tryck på den 
röda ”Done"-knappen. 
Konsultera avsnittet med 
vanliga frågor och svar för mer 
information om hur du betar 
och placerar din fälla.

10. Övervaka fällan 
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än 
är med hjälp av din mobila 
enhet. 
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8 9

3. Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sidan för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till fällan. 
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på "Connect", och tryck 
sedan på tillbaka-knappen. 

Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
bort från eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15

    alfanumeriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar brevid 
fällans QR-kod. 

5. Anslut fällan till ditt trådlösa
nätverk.
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till 
ditt wi�-nätverk och tryck på den 
röda ”Connect"- knappen. Det kan 
ta upp till en minut för fällan att 
ansluta.

6. Ansluten. 
En noti�ering syns på skärmen när 
fällan är ansluten. Tryck på den röda 
”Next”-knappen och fortsätt till 
steg 8.

7. Lyckades inte ansluta. Om din 
fälla INTE lyckades ansluta till 
nätverket går du till 
inställningsmenyn på din 
mobila enhet och väljer 
Wi-Fi-inställningar. Välj att se 
�er inställningar (du hittar den 
genom att trycka på 
inställningsknappen i höger 
övre hörn) och välj sedan 
”sparade nätverk.”

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den. 

    Välj ”FORGET.”
    Stäng av fällan och repetera 

steg 1 till och med steg 7. Om 
fällan fortfarande inte lyckas 
ansluta, besök 
problemsökningssektionen eller 
kontakta 
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.

Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan skilja 
sig en aning beroende på
vilken enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen.

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne wi�-knappen 
under fem sekunder. Wi-Fi-knappen

kommer att blinka blått tio gånger
under tiden som fällan ansluter.

8. Namnge din fälla
Efter att fällan lyckats ansluta 
namnger du fällan och trycker 
på den röda ”Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan
Gå igenom de tre 
instruktionsskärmarna på din 
mobila enhet och tryck på den 
röda ”Done"-knappen. 
Konsultera avsnittet med 
vanliga frågor och svar för mer 
information om hur du betar 
och placerar din fälla.

10. Övervaka fällan 
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än 
är med hjälp av din mobila 
enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sidan för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till fällan. 
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på "Connect", och tryck 
sedan på tillbaka-knappen. 

Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
bort från eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15

    alfanumeriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar brevid 
fällans QR-kod. 

5. Anslut fällan till ditt trådlösa
nätverk.
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till 
ditt wi�-nätverk och tryck på den 
röda ”Connect"- knappen. Det kan 
ta upp till en minut för fällan att 
ansluta.

6. Ansluten. 
En noti�ering syns på skärmen när 
fällan är ansluten. Tryck på den röda 
”Next”-knappen och fortsätt till 
steg 8.

7. Lyckades inte ansluta. Om din 
fälla INTE lyckades ansluta till 
nätverket går du till 
inställningsmenyn på din 
mobila enhet och väljer 
Wi-Fi-inställningar. Välj att se 
�er inställningar (du hittar den 
genom att trycka på 
inställningsknappen i höger 
övre hörn) och välj sedan 
”sparade nätverk.”

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den. 

    Välj ”FORGET.”
    Stäng av fällan och repetera 

steg 1 till och med steg 7. Om 
fällan fortfarande inte lyckas 
ansluta, besök 
problemsökningssektionen eller 
kontakta 
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.

Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan skilja 
sig en aning beroende på
vilken enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen.

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne wi�-knappen 
under fem sekunder. Wi-Fi-knappen

kommer att blinka blått tio gånger
under tiden som fällan ansluter.

8. Namnge din fälla
Efter att fällan lyckats ansluta 
namnger du fällan och trycker 
på den röda ”Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan
Gå igenom de tre 
instruktionsskärmarna på din 
mobila enhet och tryck på den 
röda ”Done"-knappen. 
Konsultera avsnittet med 
vanliga frågor och svar för mer 
information om hur du betar 
och placerar din fälla.

10. Övervaka fällan 
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än 
är med hjälp av din mobila 
enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod.
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sidan för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till fällan. 
Öppna enhetens Wi-Fi-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. ~
(Ex: VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på "Connect", och tryck 
sedan på tillbaka-knappen. 

Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
bort från eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15

    alfanumeriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar brevid 
fällans QR-kod. 

5. Anslut fällan till ditt trådlösa
nätverk.
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. Fyll i lösenordet till 
ditt wi�-nätverk och tryck på den 
röda ”Connect"- knappen. Det kan 
ta upp till en minut för fällan att 
ansluta.

6. Ansluten. 
En noti�ering syns på skärmen när 
fällan är ansluten. Tryck på den röda 
”Next”-knappen och fortsätt till 
steg 8.

7. Lyckades inte ansluta. Om din 
fälla INTE lyckades ansluta till 
nätverket går du till 
inställningsmenyn på din 
mobila enhet och väljer 
Wi-Fi-inställningar. Välj att se 
�er inställningar (du hittar den 
genom att trycka på 
inställningsknappen i höger 
övre hörn) och välj sedan 
”sparade nätverk.”

Ta reda på fällans namn
(Ex:VICTOR-WM170818BE000
04) och välj den. 

    Välj ”FORGET.”
    Stäng av fällan och repetera 

steg 1 till och med steg 7. Om 
fällan fortfarande inte lyckas 
ansluta, besök 
problemsökningssektionen eller 
kontakta 
enquiries@woodstream.com f
ör assistans.

1. Ladda ner gratisappen Victor® 
Pest App. från Apple Store. Stäng 
av enheten och säkerställ att
enheten är helt avstängd genom 
att kontrollera strömknappens 
läge. Sätt batterier i batterifacket 
och starta Victor® Pest App.

2. Anslut din fälla genom att följa 
instruktionerna på skärmen. Du 
kommer att bli guidad genom
processen steg-för-steg.

3. När strömknappen och 
Wi-Fi-knappen väl tryckts in har 
användaren fem minuter på sig att 
fullfölja resterande instruktioner. 
Om fem minuter hinner passera 
innan installationen är slutförd bör 
användaren stänga av fällan och 
börja om från början.

Kom igån: iOS-enheter

Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan skilja 
sig en aning beroende på
vilken enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen.

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne wi�-knappen 
under fem sekunder. Wi-Fi-knappen

kommer att blinka blått tio gånger
under tiden som fällan ansluter.

8. Namnge din fälla
Efter att fällan lyckats ansluta 
namnger du fällan och trycker 
på den röda ”Next"-knappen.

9. Beta och placera fällan
Gå igenom de tre 
instruktionsskärmarna på din 
mobila enhet och tryck på den 
röda ”Done"-knappen. 
Konsultera avsnittet med 
vanliga frågor och svar för mer 
information om hur du betar 
och placerar din fälla.

10. Övervaka fällan 
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än 
är med hjälp av din mobila 
enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sida för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till 
fällan.
Öppna enhetens wi�-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. (Ex. 
VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på tillbaka-knappen i 
enhetens toppmeny för att 
återvända till Victor® Pest App. 

5. Anslut fällan till Wi-Fi
Tryck på den röda "Next"-knappen 
för att öppna wi�-inställningarna. 
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. 

Fyll i lösenordet till ditt Wi-Finätverk
och tryck på den röda
"Submit"-knappen.

6. Återanslut den mobila enheten
till Wi-Fi
Öppna Wi-Fi-inställningarna på din 
enhet genom att trycka på den röda 
"Go to Settings"-knappen. Välj 
önskat Wi-Fi-nätverk. Enheten 
kommer troligtvis att automatiskt 
återansluta till det senast valda 
Wi- Fi-nätverket. Om den inte väljer 
något trycker du på 
tillbaka-knappen i telefonens 
toppmeny för att återvända till 
Victor® Pest App. 

7. Ansluten
En noti�ering syns när fällan har 
lyckats att ansluta. Tryck på den 
röda "Next"-knappen och fortsätt 
vidare till steg 9.

8. Anslutningsfel
Om din fälla INTE lyckades ansluta 
besöker du 
problemlösningssektionen i denna 
manual eller klicka på "Connection 
Help" på skärmen.   

  9.  Namnge din fälla  
När fällan har anslutit till nätverket 
namnger du den och trycker på 
den röda "NEXT"-knappen.

10. Beta och placera fällan
Bläddra genom de tre 
instruktionsskärmarna om betning 
och placering av fällan och tryck 
sedan på den röda "Done"
-knappen. Läs avsnittet vanliga 
frågor och svar för mer 
information om hur du betar och 
placerar fällan.

iOS-enheter

Viktig information: Vissa skärmar, 
instruktioner och inställningar kan 
skilja sig beroende på vilken
enhet du använder.
1. Tryck på strömknappen

Tryck på strömknappen för att sätta 
igång fällan. Victor "V"-lampan 
kommer att blinka grönt tre gånger.

2. Tryck och håll inne Wi-Fi 
knappen under fem sekunder.
Wi-�-knappen kommer att blinka 
blått tio gånger under tiden som 
fällan ansluter.

11. Övervaka fällan
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än är 
från dina mobila enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sida för bilder av 
QR-kodens placering. 

3

4. Anslut din mobila enhet till 
fällan.
Öppna enhetens wi�-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. (Ex. 
VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på tillbaka-knappen i 
enhetens toppmeny för att 
återvända till Victor® Pest App. 

5. Anslut fällan till Wi-Fi
Tryck på den röda "Next"-knappen 
för att öppna wi�-inställningarna. 
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. 

Fyll i lösenordet till ditt Wi-Finätverk
och tryck på den röda
"Submit"-knappen.

6. Återanslut den mobila enheten
till Wi-Fi
Öppna Wi-Fi-inställningarna på din 
enhet genom att trycka på den röda 
"Go to Settings"-knappen. Välj 
önskat Wi-Fi-nätverk. Enheten 
kommer troligtvis att automatiskt 
återansluta till det senast valda 
Wi- Fi-nätverket. Om den inte väljer 
något trycker du på 
tillbaka-knappen i telefonens 
toppmeny för att återvända till 
Victor® Pest App. 

7. Ansluten
En noti�ering syns när fällan har 
lyckats att ansluta. Tryck på den 
röda "Next"-knappen och fortsätt 
vidare till steg 9.

8. Anslutningsfel
Om din fälla INTE lyckades ansluta 
besöker du 
problemlösningssektionen i denna 
manual eller klicka på "Connection 
Help" på skärmen.   

  9.  Namnge din fälla  
När fällan har anslutit till nätverket 
namnger du den och trycker på 
den röda "NEXT"-knappen.

10. Beta och placera fällan
Bläddra genom de tre 
instruktionsskärmarna om betning 
och placering av fällan och tryck 
sedan på den röda "Done"
-knappen. Läs avsnittet vanliga 
frågor och svar för mer 
information om hur du betar och 
placerar fällan.

11. Övervaka fällan
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än är 
från dina mobila enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sida för bilder av 
QR-kodens placering. 

    Om du har problem med att skanna 
koden kan du prova att �ytta fällan 
längre bort eller närmare din mobila 
enhet. Alternativt kan du prova att 
fylla i koden som består av 15 
alfanumreriska tecken manuellt 
genom att trycka på texten "ENTER 
CODE MANUALLY" som du hittar 
längst ner på skärmen. Fyll i 
serienumret som du hittar bredvid 
fällans QR-kod.
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4. Anslut din mobila enhet till 
fällan.
Öppna enhetens wi�-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. (Ex. 
VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på tillbaka-knappen i 
enhetens toppmeny för att 
återvända till Victor® Pest App. 

5. Anslut fällan till Wi-Fi
Tryck på den röda "Next"-knappen 
för att öppna wi�-inställningarna. 
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. 

Fyll i lösenordet till ditt Wi-Finätverk
och tryck på den röda
"Submit"-knappen.

6. Återanslut den mobila enheten
till Wi-Fi
Öppna Wi-Fi-inställningarna på din 
enhet genom att trycka på den röda 
"Go to Settings"-knappen. Välj 
önskat Wi-Fi-nätverk. Enheten 
kommer troligtvis att automatiskt 
återansluta till det senast valda 
Wi- Fi-nätverket. Om den inte väljer 
något trycker du på 
tillbaka-knappen i telefonens 
toppmeny för att återvända till 
Victor® Pest App. 

7. Ansluten
En noti�ering syns när fällan har 
lyckats att ansluta. Tryck på den 
röda "Next"-knappen och fortsätt 
vidare till steg 9.

8. Anslutningsfel
Om din fälla INTE lyckades ansluta 
besöker du 
problemlösningssektionen i denna 
manual eller klicka på "Connection 
Help" på skärmen.   

  9.  Namnge din fälla  
När fällan har anslutit till nätverket 
namnger du den och trycker på 
den röda "NEXT"-knappen.

10. Beta och placera fällan
Bläddra genom de tre 
instruktionsskärmarna om betning 
och placering av fällan och tryck 
sedan på den röda "Done"
-knappen. Läs avsnittet vanliga 
frågor och svar för mer 
information om hur du betar och 
placerar fällan.

11. Övervaka fällan
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än är 
från dina mobila enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sida för bilder av 
QR-kodens placering. 

34

4. Anslut din mobila enhet till 
fällan.
Öppna enhetens wi�-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. (Ex. 
VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på tillbaka-knappen i 
enhetens toppmeny för att 
återvända till Victor® Pest App. 

5. Anslut fällan till Wi-Fi
Tryck på den röda "Next"-knappen 
för att öppna wi�-inställningarna. 
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. 

Fyll i lösenordet till ditt Wi-Finätverk
och tryck på den röda
"Submit"-knappen.

6. Återanslut den mobila enheten
till Wi-Fi
Öppna Wi-Fi-inställningarna på din 
enhet genom att trycka på den röda 
"Go to Settings"-knappen. Välj 
önskat Wi-Fi-nätverk. Enheten 
kommer troligtvis att automatiskt 
återansluta till det senast valda 
Wi- Fi-nätverket. Om den inte väljer 
något trycker du på 
tillbaka-knappen i telefonens 
toppmeny för att återvända till 
Victor® Pest App. 

7. Ansluten
En noti�ering syns när fällan har 
lyckats att ansluta. Tryck på den 
röda "Next"-knappen och fortsätt 
vidare till steg 9.

8. Anslutningsfel
Om din fälla INTE lyckades ansluta 
besöker du 
problemlösningssektionen i denna 
manual eller klicka på "Connection 
Help" på skärmen.   

  9.  Namnge din fälla  
När fällan har anslutit till nätverket 
namnger du den och trycker på 
den röda "NEXT"-knappen.

10. Beta och placera fällan
Bläddra genom de tre 
instruktionsskärmarna om betning 
och placering av fällan och tryck 
sedan på den röda "Done"
-knappen. Läs avsnittet vanliga 
frågor och svar för mer 
information om hur du betar och 
placerar fällan.

4Victor Pest

11. Övervaka fällan
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än är 
från dina mobila enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sida för bilder av 
QR-kodens placering. 
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4. Anslut din mobila enhet till 
fällan.
Öppna enhetens wi�-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. (Ex. 
VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på tillbaka-knappen i 
enhetens toppmeny för att 
återvända till Victor® Pest App. 

5. Anslut fällan till Wi-Fi
Tryck på den röda "Next"-knappen 
för att öppna wi�-inställningarna. 
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. 

Fyll i lösenordet till ditt Wi-Finätverk
och tryck på den röda
"Submit"-knappen.

6. Återanslut den mobila enheten
till Wi-Fi
Öppna Wi-Fi-inställningarna på din 
enhet genom att trycka på den röda 
"Go to Settings"-knappen. Välj 
önskat Wi-Fi-nätverk. Enheten 
kommer troligtvis att automatiskt 
återansluta till det senast valda 
Wi- Fi-nätverket. Om den inte väljer 
något trycker du på 
tillbaka-knappen i telefonens 
toppmeny för att återvända till 
Victor® Pest App. 

7. Ansluten
En noti�ering syns när fällan har 
lyckats att ansluta. Tryck på den 
röda "Next"-knappen och fortsätt 
vidare till steg 9.

8. Anslutningsfel
Om din fälla INTE lyckades ansluta 
besöker du 
problemlösningssektionen i denna 
manual eller klicka på "Connection 
Help" på skärmen.   

  9.  Namnge din fälla  
När fällan har anslutit till nätverket 
namnger du den och trycker på 
den röda "NEXT"-knappen.

10. Beta och placera fällan
Bläddra genom de tre 
instruktionsskärmarna om betning 
och placering av fällan och tryck 
sedan på den röda "Done"
-knappen. Läs avsnittet vanliga 
frågor och svar för mer 
information om hur du betar och 
placerar fällan.

11. Övervaka fällan
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än är 
från dina mobila enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sida för bilder av 
QR-kodens placering. 
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4. Anslut din mobila enhet till 
fällan.
Öppna enhetens wi�-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. (Ex. 
VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på tillbaka-knappen i 
enhetens toppmeny för att 
återvända till Victor® Pest App. 

5. Anslut fällan till Wi-Fi
Tryck på den röda "Next"-knappen 
för att öppna wi�-inställningarna. 
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. 

Fyll i lösenordet till ditt Wi-Finätverk
och tryck på den röda
"Submit"-knappen.

6. Återanslut den mobila enheten
till Wi-Fi
Öppna Wi-Fi-inställningarna på din 
enhet genom att trycka på den röda 
"Go to Settings"-knappen. Välj 
önskat Wi-Fi-nätverk. Enheten 
kommer troligtvis att automatiskt 
återansluta till det senast valda 
Wi- Fi-nätverket. Om den inte väljer 
något trycker du på 
tillbaka-knappen i telefonens 
toppmeny för att återvända till 
Victor® Pest App. 

7. Ansluten
En noti�ering syns när fällan har 
lyckats att ansluta. Tryck på den 
röda "Next"-knappen och fortsätt 
vidare till steg 9.

8. Anslutningsfel
Om din fälla INTE lyckades ansluta 
besöker du 
problemlösningssektionen i denna 
manual eller klicka på "Connection 
Help" på skärmen.   

  9.  Namnge din fälla  
När fällan har anslutit till nätverket 
namnger du den och trycker på 
den röda "NEXT"-knappen.

10. Beta och placera fällan
Bläddra genom de tre 
instruktionsskärmarna om betning 
och placering av fällan och tryck 
sedan på den röda "Done"
-knappen. Läs avsnittet vanliga 
frågor och svar för mer 
information om hur du betar och 
placerar fällan.

11. Övervaka fällan
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än är 
från dina mobila enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sida för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till 
fällan.
Öppna enhetens wi�-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. (Ex. 
VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på tillbaka-knappen i 
enhetens toppmeny för att 
återvända till Victor® Pest App. 

5. Anslut fällan till Wi-Fi
Tryck på den röda "Next"-knappen 
för att öppna wi�-inställningarna. 
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. 

Fyll i lösenordet till ditt Wi-Finätverk
och tryck på den röda
"Submit"-knappen.

6. Återanslut den mobila enheten
till Wi-Fi
Öppna Wi-Fi-inställningarna på din 
enhet genom att trycka på den röda 
"Go to Settings"-knappen. Välj 
önskat Wi-Fi-nätverk. Enheten 
kommer troligtvis att automatiskt 
återansluta till det senast valda 
Wi- Fi-nätverket. Om den inte väljer 
något trycker du på 
tillbaka-knappen i telefonens 
toppmeny för att återvända till 
Victor® Pest App. 

7. Ansluten
En noti�ering syns när fällan har 
lyckats att ansluta. Tryck på den 
röda "Next"-knappen och fortsätt 
vidare till steg 9.

8. Anslutningsfel
Om din fälla INTE lyckades ansluta 
besöker du 
problemlösningssektionen i denna 
manual eller klicka på "Connection 
Help" på skärmen.   

  9.  Namnge din fälla  
När fällan har anslutit till nätverket 
namnger du den och trycker på 
den röda "NEXT"-knappen.

10. Beta och placera fällan
Bläddra genom de tre 
instruktionsskärmarna om betning 
och placering av fällan och tryck 
sedan på den röda "Done"
-knappen. Läs avsnittet vanliga 
frågor och svar för mer 
information om hur du betar och 
placerar fällan.
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11. Övervaka fällan
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än är 
från dina mobila enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sida för bilder av 
QR-kodens placering. 
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4. Anslut din mobila enhet till 
fällan.
Öppna enhetens wi�-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. (Ex. 
VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på tillbaka-knappen i 
enhetens toppmeny för att 
återvända till Victor® Pest App. 

5. Anslut fällan till Wi-Fi
Tryck på den röda "Next"-knappen 
för att öppna wi�-inställningarna. 
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. 

Fyll i lösenordet till ditt Wi-Finätverk
och tryck på den röda
"Submit"-knappen.

6. Återanslut den mobila enheten
till Wi-Fi
Öppna Wi-Fi-inställningarna på din 
enhet genom att trycka på den röda 
"Go to Settings"-knappen. Välj 
önskat Wi-Fi-nätverk. Enheten 
kommer troligtvis att automatiskt 
återansluta till det senast valda 
Wi- Fi-nätverket. Om den inte väljer 
något trycker du på 
tillbaka-knappen i telefonens 
toppmeny för att återvända till 
Victor® Pest App. 

   Tryck på den röda "Next"-
knappen. Det kan ta upp till en
minut för fällan att ansluta.

7. Ansluten
En noti�ering syns när fällan har 
lyckats att ansluta. Tryck på den 
röda "Next"-knappen och fortsätt 
vidare till steg 9.

8. Anslutningsfel
Om din fälla INTE lyckades ansluta 
besöker du 
problemlösningssektionen i denna 
manual eller klicka på "Connection 
Help" på skärmen.   

  9.  Namnge din fälla  
När fällan har anslutit till nätverket 
namnger du den och trycker på 
den röda "NEXT"-knappen.

10. Beta och placera fällan
Bläddra genom de tre 
instruktionsskärmarna om betning 
och placering av fällan och tryck 
sedan på den röda "Done"
-knappen. Läs avsnittet vanliga 
frågor och svar för mer 
information om hur du betar och 
placerar fällan.

11. Övervaka fällan
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än är 
från dina mobila enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sida för bilder av 
QR-kodens placering. 
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4. Anslut din mobila enhet till 
fällan.
Öppna enhetens wi�-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. (Ex. 
VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på tillbaka-knappen i 
enhetens toppmeny för att 
återvända till Victor® Pest App. 

5. Anslut fällan till Wi-Fi
Tryck på den röda "Next"-knappen 
för att öppna wi�-inställningarna. 
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. 

Fyll i lösenordet till ditt Wi-Finätverk
och tryck på den röda
"Submit"-knappen.

6. Återanslut den mobila enheten
till Wi-Fi
Öppna Wi-Fi-inställningarna på din 
enhet genom att trycka på den röda 
"Go to Settings"-knappen. Välj 
önskat Wi-Fi-nätverk. Enheten 
kommer troligtvis att automatiskt 
återansluta till det senast valda 
Wi- Fi-nätverket. Om den inte väljer 
något trycker du på 
tillbaka-knappen i telefonens 
toppmeny för att återvända till 
Victor® Pest App. 

7. Ansluten
En noti�ering syns när fällan har 
lyckats att ansluta. Tryck på den 
röda "Next"-knappen och fortsätt 
vidare till steg 9.

8. Anslutningsfel
Om din fälla INTE lyckades ansluta 
besöker du 
problemlösningssektionen i denna 
manual eller klicka på "Connection 
Help" på skärmen.   

  9.  Namnge din fälla  
När fällan har anslutit till nätverket 
namnger du den och trycker på 
den röda "NEXT"-knappen.

10. Beta och placera fällan
Bläddra genom de tre 
instruktionsskärmarna om betning 
och placering av fällan och tryck 
sedan på den röda "Done"
-knappen. Läs avsnittet vanliga 
frågor och svar för mer 
information om hur du betar och 
placerar fällan.

11. Övervaka fällan
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än är 
från dina mobila enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sida för bilder av 
QR-kodens placering. 
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4. Anslut din mobila enhet till 
fällan.
Öppna enhetens wi�-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. (Ex. 
VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på tillbaka-knappen i 
enhetens toppmeny för att 
återvända till Victor® Pest App. 

5. Anslut fällan till Wi-Fi
Tryck på den röda "Next"-knappen 
för att öppna wi�-inställningarna. 
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. 

Fyll i lösenordet till ditt Wi-Finätverk
och tryck på den röda
"Submit"-knappen.

6. Återanslut den mobila enheten
till Wi-Fi
Öppna Wi-Fi-inställningarna på din 
enhet genom att trycka på den röda 
"Go to Settings"-knappen. Välj 
önskat Wi-Fi-nätverk. Enheten 
kommer troligtvis att automatiskt 
återansluta till det senast valda 
Wi- Fi-nätverket. Om den inte väljer 
något trycker du på 
tillbaka-knappen i telefonens 
toppmeny för att återvända till 
Victor® Pest App. 

7. Ansluten
En noti�ering syns när fällan har 
lyckats att ansluta. Tryck på den 
röda "Next"-knappen och fortsätt 
vidare till steg 9.

8. Anslutningsfel
Om din fälla INTE lyckades ansluta 
besöker du 
problemlösningssektionen i denna 
manual eller klicka på "Connection 
Help" på skärmen.   

  9.  Namnge din fälla  
När fällan har anslutit till nätverket 
namnger du den och trycker på 
den röda "NEXT"-knappen.

10. Beta och placera fällan
Bläddra genom de tre 
instruktionsskärmarna om betning 
och placering av fällan och tryck 
sedan på den röda "Done"
-knappen. Läs avsnittet vanliga 
frågor och svar för mer 
information om hur du betar och 
placerar fällan.

11. Övervaka fällan
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än är 
från dina mobila enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sida för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till 
fällan.
Öppna enhetens wi�-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. (Ex. 
VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på tillbaka-knappen i 
enhetens toppmeny för att 
återvända till Victor® Pest App. 

5. Anslut fällan till Wi-Fi
Tryck på den röda "Next"-knappen 
för att öppna wi�-inställningarna. 
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. 

Fyll i lösenordet till ditt Wi-Finätverk
och tryck på den röda
"Submit"-knappen.

6. Återanslut den mobila enheten
till Wi-Fi
Öppna Wi-Fi-inställningarna på din 
enhet genom att trycka på den röda 
"Go to Settings"-knappen. Välj 
önskat Wi-Fi-nätverk. Enheten 
kommer troligtvis att automatiskt 
återansluta till det senast valda 
Wi- Fi-nätverket. Om den inte väljer 
något trycker du på 
tillbaka-knappen i telefonens 
toppmeny för att återvända till 
Victor® Pest App. 

7. Ansluten
En noti�ering syns när fällan har 
lyckats att ansluta. Tryck på den 
röda "Next"-knappen och fortsätt 
vidare till steg 9.

8. Anslutningsfel
Om din fälla INTE lyckades ansluta 
besöker du 
problemlösningssektionen i denna 
manual eller klicka på "Connection 
Help" på skärmen.   

  9.  Namnge din fälla  
När fällan har anslutit till nätverket 
namnger du den och trycker på 
den röda "NEXT"-knappen.

10. Beta och placera fällan
Bläddra genom de tre 
instruktionsskärmarna om betning 
och placering av fällan och tryck 
sedan på den röda "Done"
-knappen. Läs avsnittet vanliga 
frågor och svar för mer 
information om hur du betar och 
placerar fällan.

11. Övervaka fällan
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än är 
från dina mobila enhet. 
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3. Skanna fällans QR-kod
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sida för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till 
fällan.
Öppna enhetens wi�-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. (Ex. 
VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på tillbaka-knappen i 
enhetens toppmeny för att 
återvända till Victor® Pest App. 

5. Anslut fällan till Wi-Fi
Tryck på den röda "Next"-knappen 
för att öppna wi�-inställningarna. 
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. 

Fyll i lösenordet till ditt Wi-Finätverk
och tryck på den röda
"Submit"-knappen.

6. Återanslut den mobila enheten
till Wi-Fi
Öppna Wi-Fi-inställningarna på din 
enhet genom att trycka på den röda 
"Go to Settings"-knappen. Välj 
önskat Wi-Fi-nätverk. Enheten 
kommer troligtvis att automatiskt 
återansluta till det senast valda 
Wi- Fi-nätverket. Om den inte väljer 
något trycker du på 
tillbaka-knappen i telefonens 
toppmeny för att återvända till 
Victor® Pest App. 

7. Ansluten
En noti�ering syns när fällan har 
lyckats att ansluta. Tryck på den 
röda "Next"-knappen och fortsätt 
vidare till steg 9.

8. Anslutningsfel
Om din fälla INTE lyckades ansluta 
besöker du 
problemlösningssektionen i denna 
manual eller klicka på "Connection 
Help" på skärmen.   

  9.  Namnge din fälla  
När fällan har anslutit till nätverket 
namnger du den och trycker på 
den röda "NEXT"-knappen.

10. Beta och placera fällan
Bläddra genom de tre 
instruktionsskärmarna om betning 
och placering av fällan och tryck 
sedan på den röda "Done"
-knappen. Läs avsnittet vanliga 
frågor och svar för mer 
information om hur du betar och 
placerar fällan.

Rengöringsinstruktioner för musfällan11. Övervaka fällan
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än är 
från dina mobila enhet. 

1. Stäng av fällan och 
plocka ur batterierna.
Håll fällan med 
batterifacket i din 
vänstra hand med knapparna 
uppåt och fällans ingång riktad 
mot dig.

2.  Använd din högra hand för att
trycka toppfacket framåt och
separera
fångsbehållaren från 2
chassit där elektroniken är
monterad.

3. Toppfacket är nu redo att 
rengöras. Öppna dörren 
till fångstbehållaren.
Använd väteperoxid 
(�nns på apoteket) och 
en gammal tandborste 
för att göra rent inuti behållaren.
Om det behövs kan du använda 
en stålborste för att avlägsna 

1

2

3

eventuell korrosion så länge du 
är försiktig. Borstar du för mycket 
riskerar du att råka ta bort den 
skyddande zink-beläggningen.

4. Torka insidan och utsidan av 
fällan noggrant innan du sätter 
ihop den igen.

5. För att sätta ihop fällan håller du 
batterifacket i din vänstra hand 
med knapparna vända uppåt. Håll 
toppfacket i din högra hand med 
ingången vänd mot dig. 
Positionera nyckelhålen så att du 
kan rikta
nycklarna mot dess respektive 
öppningar samtidigt som för din 
högra hand bakåt för att 
sammanföra halvorna.

6. Fällan är redo att 
använda.
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3. Skanna fällans QR-kod
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sida för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till 
fällan.
Öppna enhetens wi�-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. (Ex. 
VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på tillbaka-knappen i 
enhetens toppmeny för att 
återvända till Victor® Pest App. 

5. Anslut fällan till Wi-Fi
Tryck på den röda "Next"-knappen 
för att öppna wi�-inställningarna. 
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. 

Fyll i lösenordet till ditt Wi-Finätverk
och tryck på den röda
"Submit"-knappen.

6. Återanslut den mobila enheten
till Wi-Fi
Öppna Wi-Fi-inställningarna på din 
enhet genom att trycka på den röda 
"Go to Settings"-knappen. Välj 
önskat Wi-Fi-nätverk. Enheten 
kommer troligtvis att automatiskt 
återansluta till det senast valda 
Wi- Fi-nätverket. Om den inte väljer 
något trycker du på 
tillbaka-knappen i telefonens 
toppmeny för att återvända till 
Victor® Pest App. 

7. Ansluten
En noti�ering syns när fällan har 
lyckats att ansluta. Tryck på den 
röda "Next"-knappen och fortsätt 
vidare till steg 9.

8. Anslutningsfel
Om din fälla INTE lyckades ansluta 
besöker du 
problemlösningssektionen i denna 
manual eller klicka på "Connection 
Help" på skärmen.   

  9.  Namnge din fälla  
När fällan har anslutit till nätverket 
namnger du den och trycker på 
den röda "NEXT"-knappen.

10. Beta och placera fällan
Bläddra genom de tre 
instruktionsskärmarna om betning 
och placering av fällan och tryck 
sedan på den röda "Done"
-knappen. Läs avsnittet vanliga 
frågor och svar för mer 
information om hur du betar och 
placerar fällan.

11. Övervaka fällan
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än är 
från dina mobila enhet. 

1. Stäng av fällan och 
plocka ur batterierna.
Håll fällan med 
batterifacket i din 
vänstra hand med knapparna 
uppåt och fällans ingång riktad 
mot dig.

2.  Använd din högra hand för att
trycka toppfacket framåt och
separera
fångsbehållaren från 2
chassit där elektroniken är
monterad.

3. Toppfacket är nu redo att 
rengöras. Öppna dörren 
till fångstbehållaren.
Använd väteperoxid 
(�nns på apoteket) och 
en gammal tandborste 
för att göra rent inuti behållaren.
Om det behövs kan du använda 
en stålborste för att avlägsna 

6

eventuell korrosion så länge du 
är försiktig. Borstar du för mycket 
riskerar du att råka ta bort den 
skyddande zink-beläggningen.

4. Torka insidan och utsidan av 
fällan noggrant innan du sätter 
ihop den igen.

5. För att sätta ihop fällan håller du 
batterifacket i din vänstra hand 
med knapparna vända uppåt. Håll 
toppfacket i din högra hand med 
ingången vänd mot dig. 
Positionera nyckelhålen så att du 
kan rikta
nycklarna mot dess respektive 
öppningar samtidigt som för din 
högra hand bakåt för att 
sammanföra halvorna.

6. Fällan är redo att 
använda.
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3. Skanna fällans QR-kod
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sida för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till 
fällan.
Öppna enhetens wi�-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. (Ex. 
VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på tillbaka-knappen i 
enhetens toppmeny för att 
återvända till Victor® Pest App. 

5. Anslut fällan till Wi-Fi
Tryck på den röda "Next"-knappen 
för att öppna wi�-inställningarna. 
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. 

Fyll i lösenordet till ditt Wi-Finätverk
och tryck på den röda
"Submit"-knappen.

6. Återanslut den mobila enheten
till Wi-Fi
Öppna Wi-Fi-inställningarna på din 
enhet genom att trycka på den röda 
"Go to Settings"-knappen. Välj 
önskat Wi-Fi-nätverk. Enheten 
kommer troligtvis att automatiskt 
återansluta till det senast valda 
Wi- Fi-nätverket. Om den inte väljer 
något trycker du på 
tillbaka-knappen i telefonens 
toppmeny för att återvända till 
Victor® Pest App. 

7. Ansluten
En noti�ering syns när fällan har 
lyckats att ansluta. Tryck på den 
röda "Next"-knappen och fortsätt 
vidare till steg 9.

8. Anslutningsfel
Om din fälla INTE lyckades ansluta 
besöker du 
problemlösningssektionen i denna 
manual eller klicka på "Connection 
Help" på skärmen.   

  9.  Namnge din fälla  
När fällan har anslutit till nätverket 
namnger du den och trycker på 
den röda "NEXT"-knappen.

10. Beta och placera fällan
Bläddra genom de tre 
instruktionsskärmarna om betning 
och placering av fällan och tryck 
sedan på den röda "Done"
-knappen. Läs avsnittet vanliga 
frågor och svar för mer 
information om hur du betar och 
placerar fällan.

Rengöringsinstruktioner för råttfällan11. Övervaka fällan
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än är 
från dina mobila enhet. 

1. Stäng av fällan och 
plocka ur batterierna. 
Öppna fällan genom att 
hålla fällans bas i din 
vänstra hand samtidigt 
som du använder din 
högra hand för att 
skjuta toppdelen av 
fällan framåt några 
centimeter och sedan 
upp för att separera 
delarna.

2. Fångsfacket är nu redo att rengöras. 
Använd väteperoxid (�nns på 
apoteket) och en gammal 
tandborste för att rengöra insidan 
av facket. Om det behövs kan du 
använda en stålborste för att 
avlägsna eventuell korrosion så 
länge du är försiktig. Borstar du får 
mycket riskerar du att råka ta bort 
den skyddande zink-beläggningen. 

 

1

1

1
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3. Skanna fällans QR-kod
Centrera fällans QR-kod i fönstret 
som visas på skärmen. Koden till 
fällan hittar du på musfällans 
undersida eller på råtfällans 
baksida. Se FAQ-sida för bilder av 
QR-kodens placering. 

4. Anslut din mobila enhet till 
fällan.
Öppna enhetens wi�-inställningar 
genom att trycka på den röda "GO 
TO SETTINGS"-knappen. Välj fällan i 
listan, betecknad VICTOR följt av 15 
alfanumreriska tecken. (Ex. 
VICTOR-WM170818BE00004). 
Tryck på tillbaka-knappen i 
enhetens toppmeny för att 
återvända till Victor® Pest App. 

5. Anslut fällan till Wi-Fi
Tryck på den röda "Next"-knappen 
för att öppna wi�-inställningarna. 
Välj vilket Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta fällan till. 

Fyll i lösenordet till ditt Wi-Finätverk
och tryck på den röda
"Submit"-knappen.

6. Återanslut den mobila enheten
till Wi-Fi
Öppna Wi-Fi-inställningarna på din 
enhet genom att trycka på den röda 
"Go to Settings"-knappen. Välj 
önskat Wi-Fi-nätverk. Enheten 
kommer troligtvis att automatiskt 
återansluta till det senast valda 
Wi- Fi-nätverket. Om den inte väljer 
något trycker du på 
tillbaka-knappen i telefonens 
toppmeny för att återvända till 
Victor® Pest App. 

7. Ansluten
En noti�ering syns när fällan har 
lyckats att ansluta. Tryck på den 
röda "Next"-knappen och fortsätt 
vidare till steg 9.

8. Anslutningsfel
Om din fälla INTE lyckades ansluta 
besöker du 
problemlösningssektionen i denna 
manual eller klicka på "Connection 
Help" på skärmen.   

  9.  Namnge din fälla  
När fällan har anslutit till nätverket 
namnger du den och trycker på 
den röda "NEXT"-knappen.

10. Beta och placera fällan
Bläddra genom de tre 
instruktionsskärmarna om betning 
och placering av fällan och tryck 
sedan på den röda "Done"
-knappen. Läs avsnittet vanliga 
frågor och svar för mer 
information om hur du betar och 
placerar fällan.

11. Övervaka fällan
Håll dig uppdaterad om fällans 
status och aktivitet var du än är 
från dina mobila enhet. 4

3. Torka insidan och utsidan av
fångstfacket noga innan du sätter
ihop fällan igen.

4. För att sätta ihop fällan 
igen håller du fällans 
bas i din vänstra hand 
och sätter topphalvan 
på plats igen genom att trycka den 
framåt med din högra hand och 
koppla samman delarna. 

5. Fällan är nu redo att använda. 
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