
          Bluetooth/RFID Window Lock, "E-Win" 

Montering 1) 

• Afmonter det gamle vinduesgreb/terrassegreb (centermål 43mm). 

• Mål om grebspinden er 7x7mm eller 8x8mm. 

• Hvis grebspinden er 8x8mm, påsættes medfølgende hylster der trækkes udover grebspinden. 

• Mål grebspindes længde på det gamle greb – og afkort evt. grebspinden (og hylster) på dit E-Win 

greb. 

Installering 2) 

• Brug medfølgende umbrako nøgle til at afmontere batteridækslet. 

• Indsat 2 stk. batterier type LS14500. 

• Monter batteridæksel igen, 2 pile indikerer hvilket hul der skal bruges til pinolskruen. 

• Tryk på knappen (blinker rødt 2 gange). 

• Placer Masternøglen (største dråbeformet brik) foran knappen. 

• Masternøglen er registreret når knappen blinker blåt og til sidst konstant blåt. 

• Grebet kan nu drejes/åbnes 

• Grebet kan lukkes/låses ved at trykke på knappen igen (blinker rødt) Grebet gen låser ikke 

automatisk. Man skal selv aktivt låse grebet ved at trykke på knappen ellers står 

vinduet/terrassedøren ulåst. 

Programmering af brugernøgler 3) 

• Der er mulighed for at programmere op til 9 stk Brugernøgler pr. greb. (lille firkantet brik) 

• Tryk på knappen (blinker rødt 2 gange). 

• Placer Masternøglen (største dråbeformet brik) foran knappen. 

• Knappen blinker blåt og til sidst konstant blåt. 

• Placer Brugernøglen (lille firkantet brik) foran knappen (mens knappen lyser blåt). 

• Brugernøglen er registreret (knappen blinker lilla 3 gange). 

• Grebet kan lukkes/låses ved at trykke på knappen igen (blinker rødt) Grebet låser ikke automatisk 

igen. Man skal selv aktivt låse grebet ved at trykke på knappen ellers står vinduet/terrassedøren 

ulåst. 

Sletning af Brugernøgler 4)  

• Tryk på knappen (blinker rødt 2 gange). 

• Placer Masternøglen (største dråbeformet brik) foran knappen. 

• Knappen blinker blåt og til sidst konstant blåt. 

• Placer Brugernøglen (lille firkantet brik) foran knappen (mens knappen lyser blåt). 

• Hold nøglen foran knappen, indtil knappen har blinket lilla 3 gange – fjern Brugernøglen fra 

knappen. 

• Brugernøglen er slettet. 

Sletning af Masternøglen 5) 

• Tryk på knappen (blinker rødt 2 gange). 

• Placer Masternøglen (største dråbeformet brik) foran knappen. 



• Knappen blinker blåt og til sidst konstant blåt. 

• Placer Masternøglen foran knappen (mens knappen lyser blåt). 

• Hold Masternøglen foran knappen, indtil knappen har blinket lilla 10 gange – fjern Masternøglen 

fra knappen. 

• Masternøglen er slettet. 

Ved installering af flere E-Win greb.  

Programming af først indlæste Masternøgle i flere greb 6) 

• Brug medfølgende umbrako nøgle til at afmontere batteridækslet på greb nr. 2. 

• Indsat 2 stk. batterier type LS14500. 

• Monter batteridæksel igen, 2 pile indikerer hvilket hul der skal bruges til pinolskruen. 

• Tryk på knappen (blinker rødt 2 gange). 

• Placer tidligere installeret Masternøglen fra første greb (største dråbeformet brik) foran knappen. 

• Masternøglen er registreret når knappen blinker blåt og til sidst konstant blåt. 

• Grebet kan nu drejes/åbnes 

• Grebet kan lukkes/låses ved at trykke på knappen igen (blinker rødt) Grebet låser ikke automatisk 

igen. Man skal selv aktivt låse grebet ved at trykke på knappen ellers står vinduet/terrassedøren 

ulåst. 

• Herefter er der mulighed for at programmerer op til 9 brugernøgler i greb nr. 2 ved at gentage 

afsnit 3 Programmering af brugernøgler) 

• Herefter er der mulighed for at programmere Masternøgle og brugernøgler i et eventuelt 3. greb 

osv.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


