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Introduktion 

Beskrivning 
Live Trap Alarm är ett elektroniskt larm som skickar ett SMS till en eller flera mobilnummer  
när larmet är aktiveras. Djurskydd och etiska överväganden dikterar att djur behöver 
tas bort från fällor så snart som möjligt för att minimera stress och eventuell självskada. LTA 
använder en magnetkontakt, när kontakten bryts så skickar LTA ett SMS-meddelande till din telefon (upp 
till 5 telefonnummer) då kan du ringa och lyssna. 
LTA är väldigt lätt att installera och montera upp på vid olika typer av fällor, dörrar, garageportar etc. 
Vattentät och robust konstruktion. 
Funktioner: 

• Lätt att montera på alla typer av fällor och dörrar 
• Quadband, fungerar med vanligt mobilt SIM-kort 
• Sänder SMS vid larm 
• Snabb respons när magnetkontakten bryts 
• Daglig rapport 
• Långa drifttid 
• Ring och lyssna-funktion 
• Liten storlek (114 x 90 x 50 mm) 
• Vattentät  

Översikt   

 
 
 
 

 
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  

 

Antenn 

Öppna / Stäng ”dörr” 

PunktA, Setup  

Karbinhake 

Lina/rep 

Mikrofon 
Punkt B, larm-läge 

Signal-lampa, 
LED grön 

Power-lampa, 
LED röd 

Magnet-kontakt 

Batterier
-fack 

SIM-kortsplats 
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Montera SIM-kort och batteri 
SIM-kort 
Öppna LTA, öppna SIM-korthållarens lucka genom att skjuta den till höger och lyft upp. Sätt i SIM-kortet 
med det avskurna hörnet nere till vänster. VIKTIGT! Se till att PIN-koden är avaktiverad och att det inte är 
hemligt nummer.  
Batteri 
LTA drivs av 4 AA-batterier. Säkerhetsställ polariteten (+/-) blir rätt när du monterar batterierna. Fel 
volt/spänning eller felmonterade batterier kan förstöra apparaten och täcks inte av garantin! 

Programmera LTA 

Arbetslägen  
Det finns två platser där magneten kan placeras på: Punkt A - setup och Punkt B, se bild ”översikt”. 
För att programmera magnetlarmet sätter du magneten på plats A, nu kan du programmera / ställa in 
LTA funktioner så som tex mottagare, namn, lösenord, tid & datum etc via SMS eller Appen. Om du inte 
ger larmet något kommando under 10 minuter så stängs det av. 3 minuter efter att magneten har satts 
på läge B är LTA i driftläge och skickar även en dagligrapport samma tid varje dygn till admin-numret 
som är inlagt.  
Direkt magneten slits bort från läge B så skickar LTA omedelbart ett SMS till alla inlagda mobilnummer, 
nu kan du ringa till LTA för att lyssna. LTA kommer att fortsätta larma tills någon bekräftar larmet.  
App 
För enklare hantering och programmering av LTA finns det en App till både Android och Apple, sök i 
Goole Play eller App Store på Uovision LTA.  
Installera Appen i telefonen och öppna appen. 
Längst nere till vänster finns ett stort +, klicka där för att lägga till en enhet. Ge larmet ett önskat namn 
och fyll i telefonnumret (det nummer SIM-kortet har som sitter i LTA). Klicka på ”Add” för att lägga till 
enheten i appen. 
(Placera magneten på Punkt A vid programmeringen nedan) 
Klicka på larmet för att programmera det. 
Set:  
Admin phone   Här anger du det nummer som äger/bestämmer över larmet. (som kan ändra alla              
                  inställningar) 
Alarm & Report  Här kan du bestämma va LTA ska göra när magnetkontakten bryts, tv inställningar: 
 Endast Alarm eller Alarm + daglig rapport 
Call & Listen Här anger du den tid du vill att LTA ska vara mottaglig för ett samtal efter att   
                  larmet har gått.               
Rename   Ändra namn på LTA 
Change Password Ändra och lägg till lösenord 
MIC volume Justera känsligheten på mikrofonen 
Set clock Justera tid och datum 
Check Status Begära statusrapport av LTA 
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Montering 
LTA har ett litet format och är lätt att montera. Använd tex någon av de medföljande linorna, knyt fast 
linans enda ände på magnet fäst den andra linan på tex en fyrhjuling, luckan till fällan, dörren, 
garageporten etc. Efter att du har gjort det så placerar du magneten på Punkt B, systemet kommer nu 
att blinka grönt och rött om vart annat, efter 3 minuter kommer larmet att aktiveras och lamporna sluta 
blinka. Om larmet är inställt på: larm och auto daglig rapport en gång eller två gånger om dagen, 
kommer en rapport att skickas automatiskt vid förinställd tid som exempelvis ser ut enligt nedan: 
"UOV_LTA daglig rapport (1/1): 
I am working! 
Battery: 100%, 
Signal: Good. ". 
  

Larm 

När larmet utlöses (när magnetkontakten lossnat från enheten) får man ett samtal eller ett sms från LTA, 
"UOV_LTA is alarming" till de i förväg lagrade numren varannan timme i 24 timmar tills du har bekräftat 
larmet. I appen kvitterar man larmet på den blinkande figuren. Man kan även bekräfta larmet genom att 
skicka ett SMS "# 110.312 #" till LTA för att bekräfta / avbryta larmet. 
 
I appen, vid sidan om den blinkande figuren, kan man ringa upp larmet. Detta måste göras inom den 
tidsram som man angivit. 
 

SMS-koder 
Om du inte använder Appen så kan du styra (ändra funktionerna) LTA genom att skicka olika koder via 
SMS till larmet, SMS-koderna hittar du på insidan av LTA. 
Detta är ett mycket mer komplicerat /tidskrävande sätt att sköta larmet på än om du använder appen. 

Problem 

LED-lamporna för ström och signal och larmsignal kommer att larma enligt nedan: 
Orsak Ström, Röd LED GSM-Signal, grön LED Ljudsignal 
Låg batterinivå Blinkar Av Ljuder varannan sek, en i taget 
Inget Sim-kort/signal Lyser Blinkar Ljuder var 3:e sek, två i taget 
  
SIM-kortet får inte ha någon PIN-kod, då kommer inte LTA ut på nätet, SIM-kortet får inte heller 
ha ”hemligt nummer”, då kan du inte kommunicera med LTA. Ta bort pin-koden i en telefon. Hemligt 
nummer tar din operatör bort tex Telia. Testa gärna SIM-kortet i en mobiltelefon för att säkerhetsställa 
att det fungerar. Testa sedan att skicka ett sms som kontroll (i en telefon)Fyll på SIM-kortet. Ring även ett 
samtal med kortet i en telefon, speciellt om du har ett nytt eller tömt kortet på pengar och fyllt på. 
Om du inte använder larmet, ta ur batterier och öppna det och låt det torka ur inomhus ibland.  
Kondens är inte bra för elektronik. 
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