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NaboLink Indholdsfortegnelse 

Indholdsfortegnelse: 
Side Emne 

2   Muligheder med NaboLink. 
3  Montering af NaboLink enheder. 
4 Quickguide NaboAlarm. 
5 Parring af NaboAlarm enheder. 
6 NaboAlarm brugerguide. 
7 Brugermenu NaboAlarm. 
8 Brugermenu NaboAlarm (Forsat). 
 

NaboAlarm kan sende følgende til dine naboer: 
1.   Tilkalde hjælp på 5..15 sekunder 
2.   Virke som en Tyveri Alarm (Tilkøb) 
3.   Besked om langvarigt strømudfald (+3 timer) 
4.   Dine eksisterende røgalarmer (Tilkøb) 
5.   Andre fabrikaters tyverialarmer (Tilkøb) 
 

Tekniske Data 

Antal naboer i en gruppe:   2 - 32 (minimum 6 anbefales) 
Maks antal enheder pr. husstand: 64 

Rækkevidde:    500 meter + 

Maks karakterer overført:   16 (Bogstaver og tal) 
Frekvensområde:    434MHz & 868MHz fri ISM bånd 

Batteri:     Opladeligt Li-On 450mAh til ca 8 timer 
Strømforbrug :    Mindre end 5.– kr. / år 
Strømudfalds detektor:   Indbygget (lokalt 5 min / Efter 3 timer vidersendes til naboer.) 
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AlarmVagt til andre tyverialarmer: 
AlarmVagt kan via NaboAlarm vidersende din eksisterende ty-
verialarm. Hvis du også tilkøber en Fjernbetjening fra NaboLink, 
har du et minuts fortrydelse ved en fejlalarm. AlarmVagt kan hø-
re en anden alarm eller kobles via ledning. Spørg Nabolink om 
din type alarm er understøttet. 

NaboAlarm med RumVagt Tyverisikring: 
NaboAlarm kan tilkalde naboer hvis bevægelse registreres. 
Du kan sende dine alarmer videre til 32 naboer. Du har et mi-
nuts fortrydelse inden vidersendelse. 

NaboAlarm standard (Grundsystem): 
NaboAlarm kan tilkalde naboer ved tryk på et NaboKald. 
Du kan have mange NaboKald fordelt i dit hus. 
Du kan tilkalde op til 32 naboer.  

RøgAlarm med RøgVagt: 
NaboAlarm kan tilkalde naboer, hvis din røgalarm går i 
gang. Du skal selv købe din fortrukne Røgalarm og sætte 
en røgvagt ved siden af den. Røgvagt kan høre en Røg-
alarm og sender via din NaboAlarm besked til dine nabo-
er. 

www.nabolink.dk 

Muligheder med NaboLink 
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Montering af NaboLink enheder 

12,5cm 

NaboAlarm: 
Kan stilles på bordet, men husk at antennen skal vende lige op i luften. Placer 
IKKE en NaboAlarm lavere end bordhøjde (82 cm), da rækkevidden er bedst, jo 
højre den placeres.  
Enheden kan også monteres på to skruer (medfølger) som placeres med 14,5 
cm imellem, antennen skal stadigt stå lige i vejret.  
 

N.B Hvis enheden skal bruges som tyverialarm, er det vigtigt at pla-
cere den i et område der er overvåget af en RUMVAGT. Tyven må 
ikke kunne komme til enheden, uden at en Rumvagt bliver aktive-
ret! 

RumVagt eller Monitor 
Er beregnet til montering i loftet, helst midt i rummet. Skru først monterings-
pladen op i loftet, med de medleverede skruer. Isæt batterier og sæt straks 
enheden på plads i holderen (vigtigt). Rumvagten ”kigger” 360 grader rundt 
og overvåger ca. 4 x 4 meter. Vær opmærksom på lange rum og blinde vink-
ler, brug flere RumVagter for større sikkerhed. 
Monitor er en enhed, som blot giver dig besked om en bevægelse, indendørs 
eller udendørs. Besked fra Monitors går IKKE til naboerne. Den monteres 
eksempelvis i cykelskur eller garage. Du hører så et beep ved bevægelse.  

Andre tyverialarmer: 
Kan sendes til naboerne 
med en AlarmLink. 
Alarmlink’en monteres 
fra alarmudgangen hvis 
muligt, og ellers kan den 
lytte til din alarms hylen. 
De fleste bedre alarmer 
behøver ikke ledning. 
Monteringsplade skrues 
op og alarmvagten mon-
teres på denne. 

Røgalarmer 
Kan sendes til naboerne 
med en RøgVagt som 
hører din røgalarm. Pla-
cering skal være inden 
for 5 cm fra din røgalarm 
og med pilen pegende 
mod røgalarmen. Hvis 
dine røgalarmer er sam-
menkoblet, kan du nøjes 
med en RøgVagt ellers 
kan du anvende flere. 
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Quickguide NaboAlarm 

Du er nu i feltet, hvor du kan indtaste dit navn/husnummer. Du har 16 bogstaver/tal til det. Beskriv i kort vending hvor og 
hvem du er. Gadenavnet kender alle, så brug kort format som ”GERT ANNIKA 23” for Gert og Annika i nummer 23. Side-
gader kan bruge forkortelser foran nummeret, ex. Fredensgade 32 ”FG 32”. 
Du kan skifte bogstaver/tal med PIL OP og PIL NED på NaboAlarmen, med PIL HØJRE kommer du til næste bogstav/tal. 
A..Å ligger opad og tal ligger nedad, mellemrum findes mellem A og 9. 

Du er nu i feltet for nabokoden, som binder dig og dine naboer sammen. Alle med den samme kode bliver forbundet. 
Koden kan være fra 1000 til 65535 ,og aftales med naboerne. 
Tallene skiftes med PIL OP og PIL NED, med PIL HØJRE går du til næste ciffer. 
 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

Hvis du har købt NaboAlarm Standard: 
Find dit Nabokald (trykknap). 
 

Hvis du har købt NaboAlarm med Rumvagt Tyverisikring og andre enheder: 
Læs næste side om PARRING AF ENHEDER. 

Tryk 

Monter antennen og sæt stikket til strøm i NaboAlarmen og tænd for strømmen. 
 
Hvis du har købt NaboAlarm Standard: 
Find og hav dit Nabokald (Trykknap) klar. 
 

Hvis du har købt NaboAlarm med Rumvagt Tyverisikring og andre enheder: 
Find alle dine enheder Nabokald, RumVagt, Fjernbetjeninger, AlarmVagt, Røgvagt og Monitorer. 
Isæt AA batterier i enhederne. Alle RUMVAGTER og Monitorer sættes på deres monteringsplade (VIGTIGT). 
Se næste side for parringsinformation. 

Par dine enheder, og tryk OK for næste. Par gerne igen, hvis du er i tvivl. Maksimalt 64 enheder. 

FÆRDIG, afvent naboer dukker op som et tal i 
nedre højre hjørne. Eksempel 5/5 betyder 5 naboer 
fundet og de kan nå hinanden. 

Et af følgende svar vil komme, se oversigt for parring: 

www.nabolink.dk 
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Parring af NaboLink enheder 

Sæt NaboAlarm i parringsmode: 

Forlad parringsmode: 

 

www.nabolink.dk 

OK OK OK 

Gentag til alle enheder parret. 
Er du i tvivl, parrer du bare igen. 

Nabokald: 
Tryk på knappen for parring. 

Fjernbetjening: 
Tryk på en af knapperne for parring. 

RumVagt (eller Monitor): 
RumVagten tages af monteringspladen, 
den drejes ca. 1 cm mod uret, hvorved 
den frigøres. Vent til parring finder sted, 
på display, sæt den STRAKS på plads 
igen på de to tappe, drej 1 cm med uret. 

RøgVagt: 
På røgvagtens centrum, 
trykker du blot let på den 
sorte cirkel i centrum. 
HUSK: Røgvagt skal ven-
des så plastik pilen ven-
des mod røgalarmen. 

Enheder nummeres 
automatisk, når de 
parres, det er en rigtig 
god idé at skrive ned, 
hvad der sidder hvor i 
huset. 
Du kan tilmelde mak-
simalt 64 enheder i dit 
hus. 

Standard NaboAlarm med ex RøgVagt. 

Ved tilmelding af Fjernbetjening og RumVagt, skiftes der til 
vis ”ALARM FRA”. 
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Per’s ”RumVagt 1” 
registrerer bevægelse og sender efter 1 
minut besked til naboen. Hvis det ikke er 
Per eller Lis, som kan trykke på ”ALARM 
FRA”, alarmeres 
Naboerne. 

www.nabolink.dk 

NaboAlarm daglig brug 

OK 

Lis bliver svimmel og bange.   Hun trykker på Nabokald.     Per kommer hjem og afstiller. 

HUSK: 
DU KAN OGSÅ KAN 
SENDE NABOKALD, 
VED AT HOLDE OK 
INDE I 5 SEKUNDER. 

Per og Lis trykker ”TIL” på 
Fjernbetjeningen og tager i 
byen. 

Hos naboerne…. 

Nabo kommer hjem 33 
minutter senere og kan se, 
han måske lige skulle 
spørge, hvad der skete? 

OK = Slet besked. 

Forbindelsen til ”PEDERSEN I 24” forsvandt? Måske har han slukket den? Du kan kon-
trollere det i brugerstatus som angivet ”02: OK PEDERSEN I 24” betyder det er i orden 
igen. 
 

Andre beskeder kan forekomme, som tabt forbindelse til dine RumVagter, AlarmVagter 
og RøgVagter, derfor er det en god idé at skrive nummerene ned hvis du har flere af dem. 

Hvis du ikke er i testprogram og tager en RumVagt ned, 
er det at betragte som sarbotage, går ikke til Naboer. 
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Brugermenu NaboAlarm 
Første gang du sætter 
strøm til din NaboAlarm 
skriver den:  
”Velkommen” + ”Gå til 
menu”.  
Samme menu kommer 
også efter en ”FABRIKS 
RESET” (se senere) 

OK 

OK 

OK OK 

OK Her indtaster I den kode du og dine 
naboer har aftalt. Nabokoder er et tal I 
bliver enige om (1000…65535). Det 
tal, der aftales holdes hemmeligt mel-
lem de deltagende naboer. 

Indtast navn + husnummer (16 bogstaver/tal) 
Du kan bladre med pil op/ned mellem A..Å og 

0..9. Mellemrum finder du mellem 9 og A. 
Forlad menu med OK og pil venstre. 

Tryk 

Tryk 

Tryk 

Tryk 

INDTAST NAVN 

INDTAST KODE 

MINE ENHEDER 

TEST AF ENHEDER 

BRUGERSTATUS 

SLUK ENHEDEN 

VÆLG SPROG 

SOFTWARE VERSION 

OK OK 
Tryk på knap på din enhed og 
afvent svar…. HUSK: Alle 
dine enheder skal parres. 
Også hvis du køber nye. 

OK 

OK 

OK 

Find ønskede enhed 

Tryk 

Forsættes på næste side 

Der søges nu efter dine 
naboer. Der vil stå eksem-
pelvis 3/3. Det betyder tre 
forbundne naboer . 

STATUS betyder du har 
en NaboAlarm du kan 
tilkalde naboer med. Op 
til 32 naboer kan være i 
samme gruppe, hvis fæl-
les kode.  3/3 betyder tre 
forbundne naboer. 

ALARM FRA betyder, du 
har NaboAlarm med 
tyverialarm. Alarmen er 
slået fra. Viser displayet 
ALARM TIL, går alarm til 
nabo efter 1 minut. 

OK 

OK 

Et af følgende svar vil komme, se 

www.nabolink.dk www.nabolink.dk 
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Tryk 

Tryk 

OK 

Du kan altid gå til menuen, 
blot med et tryk på 

Forsat fra forrige side…. 

Tryk 

Brugermenu NaboAlarm 

OK 

OK 

I ”TEST AF ENHEDER” 
kan du afprøve alt, uden 
at forstyrre dine naboer. 

OK 

OK 

Testmode forlades auto-
matisk efter 10 minutter. 

Uden alarm 

Med alarm 

Tryk 

OK 

www.nabolink.dk 

OK 

Tryk 


