
STEG 1 STEG 2

ÄNDRA ÖVRE 
GRÄNSLÄGE

HÅLL IN  UPP + STOPP *
till motorn vickar & piper

(tar bort befintligt gränsläge)

KÖR TILL NYTT ÖNSKAT ÖVRE 
GRÄNSLÄGE

- Tryck kort på UPP eller NER för finjuste-
rinng - Håll in för kontinuerlig gång

HÅLL IN
UPP + STOPP  tills 
motorn vickar & 

piper

ÄNDRA NEDRE 
GRÄNSLÄGE

HÅLL IN  NER + STOPP *
tills motorn vickar & piper

(tar bort befintligt gränsläge)

KÖR TILL NYTT ÖNSKAT NEDRE 
GRÄNSLÄGE

- Tryck kort på UPP eller NER för finjuste-
rinng - Håll in för kontinuerlig gång

HÅLL IN
NER + STOPP  tills 

motorn vickar & 
piper

PROGRAMMERA IN 
EXTRA SÄNDARE **

P2 (FJÄRR) 
(en redan inprogrammerad)

P2 (FJÄRR)
(igen)

P2 
(NY SÄNDARE * * )

KLART!
* OM motorn inte reagerar efter ca 7s kan fjärrkontrollen vara i låst läge, se beskrivning på nästa sida för att låsa upp.

MOTORN SKA VARA STRÖMSATT INNAN NÄSTA STEG

SNABBGUIDE ENYROOM - ER

ART NR 210944-ER
FJÄRR, 1-KANAL

ART NR 210963-ER
Väggsändare, 1-KANAL

SMART HOME
ENYROOM APP

ENYROOM SUPPORT
ART NR 211040

WiFi Box för APP-kontroll
ART NR 210907-ER

Autolink trigger

* * Exempel på extra/ny sändare: Fjärrkontroll,  Autolink och Dry contact transmitter

ART NR 210965-ER
Dry contact transmitter

OBS! Motorn i er filmduk levereras med färdigprogrammerad fjärrkontroll och förinställda gränslägen. 
Denna snabbguide visar hur gränslägen ändras samt hur extra sändare läggs till i motorn. 

För fullständig manual se www.support.enyroom.se eller skanna QR-koden nedan.

Version NO. : A/00

T
Technical 
s u p p o r t

Receiver
specification

Technical supportT
Fucntion instructionTechnical specification

Input voltage：3V(CR2450)
Transmitting frequency：433.92MHz±100KHz
Transmitting power：10 milliwatt
Operating temperature：-100C—500C
Transmssion distance：200 meters open office，

                      35 meters on two walls Notice: transmitter do not exposed to moisture and strike, so as not to affect life.
When you use transmitter, if found emission distance obviously short or less sensitive, 
please change another same new battery. Please have batteries for recycling.

DC1602G is 15-channel emitter.One number of LCD screeen means one 
control channel.Press ’channel choose’ button P1-(number descending) or 
P1+ (number increasing) to change the channel. on the analogy of this, 
loose finger when the indicator light move to suitable channel that you 
select effective channel. If LCD screen number show o that means all 
channels is effective (group control state).

Up button

Stop button

Down button

P1+ buttonP1- button

     Setting
button（P2)

LCD screen

DC1602G
Emitter Specification

DC1602G DC1602G 
Back15 - channel emitter

A
Additional
funct ion

The valid channels 
selection for DC1602G

In the setting state,press the up or down 
button you can quit quickly, if you want 
to change the valid channels ,reset it.

Setting
is ok

Stop×1(P1+button+
P1-button)×1

P1+button+P1-
button,hold on

Or

The screen 
will display o

The screen 
will display 15

The screen 
will display C

Press P1+button or P1-button, 
selecting the channel (channl
1 to channel 15) you need

OK

Combination button: up+stop,turn on the light function
Combination button: down+ stop, turn off the light function

P2P2

OBS! Draper byter namn till Enyroom och under 2023 kommer logotypen på kontrollerna ersättas med den nya. Detta påverkar inte produkterna, endast utseendet.



PROGRAMMERING ENYROOM-ER ENYROOM SMART
Öppna för programmering Bryt - återanslut ström ELLER håll motorknapp till första vick. Bryt ström & återanslut ELLER tryck kort på motorknapp
Para ihop Håll in STOPP till första vickningen (ca 3s) P2 - P2 - NER

Ändra rotationsriktning Tryck och håll in UPP + NER tills motorn vickar ELLER håll 
in motorknapp till motor vickat 3 gånger (ca 10s)

Tryck & håll in motorknapp ELLER bryt ström – återanslut - tryck 
P2 - P2 - UPP

Gå in i gränsläges-
programmering

Behövs inte på -ER P2 - UPP - P2

Ställ in övre gränsläge Tryck och håll UPP + STOPP Tryck & håll in STOPP
Ställ in nedre gränsläge Tryck och håll NER + STOPP Tryck & håll in STOPP

Efterjustera övre gränsläget Tryck och håll UPP + STOPP – kör till nytt önskat läge - 
Tryck och håll UPP + STOPP (Motorn kör själv till gränsläget) Därefter tryck & håll in 

UPP + NER - bekräfta nytt läge med STOPP
Efterjustera nedre gränsläget Tryck och håll NER + STOPP – kör till nytt önskat läge - 

Tryck och håll NER + STOPP
Ställ in favoritläge Håll in favoritknappen ca 3s ELLER  P2 - STOPP - STOPP P2 - STOPP - STOPP

Ändra favoritläge Kör till ny önskad position och håll FAVORIT-knapp ca 3s Radera favoritläget och lägg in nytt.

Radera favoritläge P2 - STOPP - STOPP (Motorn kör själv till favoritläget) Därefter tryck P2-STOPP-STOPP

Para ihop fler sändare, fjärr-
kontrolle eller sensor P2 (gammal) - P2 (gammal) - P2 (ny) P2 (gammal) - P2 (gammal) - P2 (ny)

Radera enskild sändare, 
fjärrkontrolle eller sensor P2 (behållas) - P2 (behållas) - P2 (raderas) Endast tillgängligt i ER-systemet

Radera alla gränslägen P2 - NER - P2 P2 - NER - P2

Radera alla sändare, fjärrkon-
trolle eller sensor P2 - STOPP - P2 P2 - STOPP - P2

Gå in i/ur dödmansläge Tryck och håll UPP + NER 5sek och sedan STOPP P2 - UPP - NER

Aktivera /deaktivera 
repeaterfunktion

Tryck och håll P2 - (1 vick + 1 pip) - håll kvar 5sek (2 vick 3 
pip: repeater på).

Endast tillgängligt i ER-systemet

Aktivera / deaktivera 
sol-vindsensorn P2 - UPP - STOPP - (2 vick 3 pip: Aktiveras) Endast tillgängligt i ER-systemet

Sensorkontrollfunktion UPP + STOPP + NER (samtidigt) - (2 vick 3 pip: Deaktive-
ras) (Motor utan kontrollsignal från sensor 30 min)

Endast tillgängligt i ER-systemet

Ändra Dry Contactfunktion P2 - P2 - STOPP Bryt ström & återanslut följt av UPP + NER samtidigt och sedan välj 
funktion på UPP, STOPP, NER eller P2.

Låsa /låsa upp fjärrkontrolls 
programmeringsmöjligheter

Håll STOPP 20s 
Låsa upp: LED blinkar (1-k fjärr) ELLER visar ”U” (15-k fjärr)
Låsa: LED fast sken (1-k fjärr) ELLER visar”L” (15-k fjärr)

Endast tillgängligt i ER-systemet

Ändra fjärrkontroll mellan 
ENYROOM SMART och 
ENYROOM-ER

Ta ut batteriet - Håll P2 medan batteriet sätts tillbaka. 
ENYROOM-ER: LED x 2 (1-kanals) resp. visar ”2” (15-kanals)
ENYROOM-SMART: LED x 1 (1-kanals) resp. visar ”1” (15-kanals)

Endast tillgängligt i ER-systemet

ANVÄNDNING ENYROOM-ER ENYROOM SMART
Kör upp markisen UPP UPP
Kör ner markisen NER NER
Kör till favoritläge FAVORIT-knapp ELLER håll STOPP Tryck & håll in STOPP
Aktivera solautomatik Tryck SOL-knapp ELLER  P2 - P2 - UPP UPP + STOPP samtidigt
Deaktivera solautomatik Tryck STRUKEN-SOL-knapp ELLER  P2 - P2 - UPP NER + STOPP samtidigt

Begränsa synliga kanaler Tryck och håll + och – tills ”15” visas.  Välj antal visade 
kanaler med + och – och tryck sedan STOPP

Tryck ‹ + › kort samtidigt (”C” tänds”). Tryck ‹ + › långt samti-
digt (”15” tänds) Välj antal synliga kanaler med ‹ ›. Bekräfta med 
STOPP.

För fullständig manual se www.support.enyroom.se

MOTORKNAPPEN ENYROOM-ER ENYROOM SMART
Kör motorn Tryck kort, motorn togglar upp, stopp, ner, stopp… Endast tillgängligt på ER-motorer
Ihop-parningsläge Håll och släpp efter första vickningen (ca 2 sek) Tryck kort på motorknappen
Sätt motorn i radiosköldläge Håll och släpp efter andra vickningen (ca 6 sek) Endast tillgängligt på ER-motorer
Gå ur radiosköldläge Tryck kort ELLER bryt och återanslut strömmen Endast tillgängligt på ER-motorer
Ändra rotationsriktning Håll och släpp efter tredje vickningen (ca 10sek) Håll in motorkanpp 3sek (vickar)
Nollställ motorn Håll och släpp efter fjärde vickningen (ca 14sek) Håll in motorknapp 20sek (vickar)

Sändare märkta med: Sändare märkta med:

...är en ENYROOM SMART-sändare...är en ENYROOM-ER sändare

OBS! Draper byter namn till Enyroom och under 2023 kommer logotypen på kontrollerna ersättas med den nya. Detta påverkar inte produkterna, endast utseendet.

Kommande märkning:

PROGRAMMERING DRAPER-ER DRAPER SMART
Öppna för programmering Bryt - återanslut ström ELLER håll motorknapp till första vick. Bryt ström & återanslut ELLER tryck kort på motorknapp
Para ihop Håll in STOPP till första vickningen (ca 3s) P2 - P2 - NER
Ändra rotationsriktning Tryck och håll in UPP + NER tills motorn vickar ELLER 

håll in motorknapp till motor vickat 3 gånger (ca 10s)
Tryck & håll in motorknapp ELLER bryt ström – återanslut - 
tryck P2 - P2 - UPP

Gå in i gränsläges-
programmering

Behövs inte på -ER P2 - UPP - P2

Ställ in övre gränsläge Tryck och håll UPP + STOPP Tryck & håll in STOPP
Ställ in nedre gränsläge Tryck och håll NER + STOPP Tryck & håll in STOPP
Efterjustera övre gränsläget Tryck och håll UPP + STOPP – kör till nytt önskat läge - 

Tryck och håll UPP + STOPP (Motorn kör själv till gränsläget) Därefter tryck & håll in 
UPP + NER - bekräfta nytt läge med STOPPEfterjustera nedre gräns-

läget
Tryck och håll NER + STOPP – kör till nytt önskat läge - 
Tryck och håll NER + STOPP

Ställ in favoritläge Håll in favoritknappen ca 3s ELLER  P2 - STOPP - STOPP P2 - STOPP - STOPP
Ändra favoritläge Kör till ny önskad position och håll FAVORIT-knapp ca 3s Radera favoritläget och lägg in nytt.
Radera favoritläge P2 - STOPP - STOPP (Motorn kör själv till favoritläget) Därefter tryck P2-STOPP-STOPP
Para ihop fler sändare, fjärr-
kontrolle eller sensor

P2 (gammal) - P2 (gammal) - P2 (ny) P2 (gammal) - P2 (gammal) - P2 (ny)

Radera enskild sändare, 
fjärrkontrolle eller sensor

P2 (behållas) - P2 (behållas) - P2 (raderas) Endast tillgängligt i ER-systemet

Radera alla gränslägen P2 - NER - P2 P2 - NER - P2
Radera alla sändare, fjärr-
kontrolle eller sensor

P2 - STOPP - P2 P2 - STOPP - P2

Gå in i/ur dödmansläge Tryck och håll UPP + NER 5sek och sedan STOPP P2 - UPP - NER
Aktivera /deaktivera 
repeaterfunktion

Tryck och håll P2 - (1 vick + 1 pip) - håll kvar 5sek (2 vick 
3 pip: repeater på).

Endast tillgängligt i ER-systemet

Aktivera / deaktivera 
sol-vindsensorn

P2 - UPP - STOPP - (2 vick 3 pip: Aktiveras) Endast tillgängligt i ER-systemet

Sensorkontrollfunktion UPP + STOPP + NER (samtidigt) - (2 vick 3 pip: Deaktive-
ras) (Motor utan kontrollsignal från sensor 30 min)

Endast tillgängligt i ER-systemet

Ändra Dry Contactfunktion P2 - P2 - STOPP Bryt ström & återanslut följt av UPP + NER samtidigt och sedan välj 
funktion på UPP, STOPP, NER eller P2.

Låsa /låsa upp fjärrkontrolls 
programmeringsmöjligheter

Håll STOPP 20s 
Låsa upp: LED blinkar (1-k fjärr) ELLER visar ”U” (15-k fjärr)
Låsa: LED fast sken (1-k fjärr) ELLER visar”L” (15-k fjärr)

Endast tillgängligt i ER-systemet

Ändra fjärrkontroll mellan 
DRAPER SMART och 
DRAPER-ER

Ta ut batteriet - Håll P2 medan batteriet sätts tillbaka. 
DRAPER-ER: LED x 2 (1-kanals) resp. visar ”2” (15-kanals)
DRAPER-SMART: LED x 1 (1-kanals) resp. visar ”1” (15-kanals)

Endast tillgängligt i ER-systemet

ANVÄNDNING DRAPER-ER DRAPER SMART
Kör upp markisen UPP UPP
Kör ner markisen NER NER
Kör till favoritläge FAVORIT-knapp ELLER håll STOPP Tryck & håll in STOPP
Aktivera solautomatik Tryck SOL-knapp ELLER  P2 - P2 - UPP UPP + STOPP samtidigt
Deaktivera solautomatik Tryck STRUKEN-SOL-knapp ELLER  P2 - P2 - UPP NER + STOPP samtidigt
Begränsa synliga kanaler Tryck och håll + och – tills ”15” visas.  Välj antal visade 

kanaler med + och – och tryck sedan STOPP
Tryck ‹ + › kort samtidigt (”C” tänds”). Tryck ‹ + › långt samti-
digt (”15” tänds) Välj antal synliga kanaler med ‹ ›. Bekräfta med 
STOPP.

För fullständig manual se www.euroscreens.se

MOTORKNAPPEN DRAPER-ER DRAPER SMART
Kör motorn Tryck kort, motorn togglar upp, stopp, ner, stopp… Endast tillgängligt på ER-motorer
Ihop-parningsläge Håll och släpp efter första vickningen (ca 2 sek) Tryck kort på motorknappen
Sätt motorn i radiosköldläge Håll och släpp efter andra vickningen (ca 6 sek) Endast tillgängligt på ER-motorer
Gå ur radiosköldläge Tryck kort ELLER bryt och återanslut strömmen Endast tillgängligt på ER-motorer
Ändra rotationsriktning Håll och släpp efter tredje vickningen (ca 10sek) Håll in motorkanpp 3sek (vickar)
Nollställ motorn Håll och släpp efter fjärde vickningen (ca 14sek) Håll in motorknapp 20sek (vickar)

Sändare märkta med: Sändare märkta med:

...är en Draper SMART-sändare...är en Draper-ER sändare



THE MOTOR MUST BE CONNECTED TO POWER BEFORE NEXT STEP

QUICK GUIDE ENYROOM - ER

ART NO 210944-ER
Remote, 1-CH

ART NO 210963-ER
Wall transmitter, 1-KANAL

SMART HOME
ENYROOM APP

ART NR 211040
WiFi Box for APP-control

ART NO 210907-ER
Autolink trigger

**  Example of additional transmitter: Remote control,  Autolink and Dry contact transmitter

ART NO 210965-ER
Dry contact transmitter

OBS! The screen motor is delivered with programmed remote control and end limits. 
This quick guide shows how to change end limits and how to add additional remote controls or transmitters. 

For complete manual see www.support.enyroom.se or scan the QR-code below.

STEP 1 STEP 2 STEP 3

CHANGE UPPER 
END LIMIT

HOLD  UP + STOP *
till motor jog & beep

(delete existing upper limit)

RUN TO NEW DESIRED 
UPPER END LIMIT

- Short press UP or DOWN for fine adjust 
- Hold for continous running

HOLD 
UP + STOP  

till motor jog & beep

CHANGE LOWER 
END LIMIT

HOLD  DOWN + STOP *
till motor jog & beep

(delete existing lower limit)

RUN TO NEW DESIRED 
LOWER END LIMIT

- Short press UP or DOWN for fine adjust 
- Hold for continous running

HOLD
DOWN + STOP  

till motor jog & beep

ADD ADDITIONAL 
TRANSMITTER **

P2 (REMOTE)
(already programmed)

P2 (REMOTE)
(again)

P2 
(NEW

 TRANSMITTER * * )

READY!
* IF the motor doesn’t react after ca 7s the remote might be in locked mode. Please see description on next page to unlock.

Version NO. : A/00

T
Technical 
s u p p o r t

Receiver
specification

Technical supportT
Fucntion instructionTechnical specification

Input voltage：3V(CR2450)
Transmitting frequency：433.92MHz±100KHz
Transmitting power：10 milliwatt
Operating temperature：-100C—500C
Transmssion distance：200 meters open office，

                      35 meters on two walls Notice: transmitter do not exposed to moisture and strike, so as not to affect life.
When you use transmitter, if found emission distance obviously short or less sensitive, 
please change another same new battery. Please have batteries for recycling.

DC1602G is 15-channel emitter.One number of LCD screeen means one 
control channel.Press ’channel choose’ button P1-(number descending) or 
P1+ (number increasing) to change the channel. on the analogy of this, 
loose finger when the indicator light move to suitable channel that you 
select effective channel. If LCD screen number show o that means all 
channels is effective (group control state).

Up button

Stop button

Down button

P1+ buttonP1- button

     Setting
button（P2)

LCD screen

DC1602G
Emitter Specification

DC1602G DC1602G 
Back15 - channel emitter

A
Additional
funct ion

The valid channels 
selection for DC1602G

In the setting state,press the up or down 
button you can quit quickly, if you want 
to change the valid channels ,reset it.

Setting
is ok

Stop×1(P1+button+
P1-button)×1

P1+button+P1-
button,hold on

Or

The screen 
will display o

The screen 
will display 15

The screen 
will display C

Press P1+button or P1-button, 
selecting the channel (channl
1 to channel 15) you need

OK

Combination button: up+stop,turn on the light function
Combination button: down+ stop, turn off the light function

P2P2

ENYROOM SUPPORT

ATTENTION! Draper is changing its name to Enyroom and in 2023 the logo on the controls will be replaced with the new one. This does not affect the products, only the appearance.



PROGRAMMING ENYROOM-ER ENYROOM SMART
Set in programming mode Reconnect power OR hold motorbutton until 1:st jog. Reconnect power OR shortly press motor button
Pairing Hold STOP until jog and beep (ca 3s) P2 - P2 - DOWN
Change direction of 
rotation

press and hold UP + DOWN until beep and jog OR press and 
hold motorbutton until 3:d jog (ca10s)

Press and hold motor button until beep and jog OR reconnect power 
and then P2 - P2 - UP

Enter limit programing mode No need on -ER P2 - UPP - P2

Set upper end limit position Press and hold UP + STOP Press and hold STOP
Set lower end limit position Press and hold DOWN + STOP Press and hold STOP

Adjust upper end limit position Press and hold UP + STOP – run to new position - Press and 
hold UP + STOP (Let motor stop by itself in end position - upper OR lower) Press and 

hold UP + DOWN - confirm new position with STOP
Adjust lower end limit position Press and hold DOWN + STOP – run to new position - Press 

and hold DOWN + STOP
Set favorite position P2 - STOP - STOP OR Hold favorite button P2 - STOP - STOP
Change favorite position Run to new desired position and hold favorite button Delete existing favorite position and set a new position
Delete favorite position P2 - STOP - STOP (Let motor run to favorite position) Then P2 - STOP - STOP
Pair additional remote, trans-
mitter or sensor P2 (old) - P2 (old) - P2 (new) P2 (old) - P2 (old) - P2 (new)

Delete specific remote, trans-
mitter or sensor P2 (keep) - P2 (keep) - P2 (to delete) Only in ER-radio system

Delete end limit positions P2 - DOWN - P2 P2 - DOWN - P2
Delete all remotes, transmitters 
and sensors P2 - STOP - P2 P2 - STOP - P2

Enter/Exit Stop-jog-mode Press and hold UP + DOWN 5sec and then STOP P2 - UP - DOWN

Activate/Deactivate range 
extender function

Press and hold P2 (1 jog, 1 beep) - keep hold 5sec -> 
2 jog, 3 beep = range extender on

Only in ER-radio system

Activate / deactivate
sun-wind sensor P2 - UP - STOP -> 2 jog 3 beep = Activated Only in ER-radio system

Sun-wind sensor fault 
detection function

UP + STOP + DOWN - 2 jog 3 pip = Deactivates (motor 
without control signal from sensor 30 min)

Only in ER-radio system

Change Dry Contactfunction P2 - P2 - STOP Reconnect power, then UP + DOWN followed by choosing function on 
UP,  STOP,  DOWN or P2.

Lock/unlock remote 
programming ability

Hold STOP 20s 
Unlock:  LED flashes (1-ch remote) OR shows ”U” (15-ch)  
Lock:  LED x 1 (1-ch) OR shows ”L” (15ch)

Only in ER-radio system

Change remote mode between 
ENYROOM SMART and  
ENYROOM-ER

Remove battery - Hold P2 while replacing battery. 
ENYROOM-ER:  LED x 2 (1-ch remote) OR show ”2” (15-ch)
ENYROOM SMART:  LED x 1 (1-ch) OR show ”1” (15-ch)

Only in ER-radio system

USAGE ENYROOM-ER ENYROOM SMART
Run screen upwards UP UP
Run screen downwards DOWN DOWN
Run to favorite position FAVORITE button OR hold STOP Press and hold STOP
Activate sun automatic SUN button OR: P2 - P2 - UP (2 jog 3 Beep:  Activates) UP + STOP simultaneously
Deaktivate sun automatic CROSSED-SUN button OR: P2 - P2 - UP DOWN + STOP simultaneously

Set number of visible 
channels

Press and hold + and – until ”15” shows.  Choose desired 
ammount visible channels with + and – and then press STOP

Press ‹ and › short (”C” shows). Press and hold 
‹ and › (”15” shows).  Choose desired ammount visible channels with 
‹  ›. Confirm with STOP.

MOTOR BUTTON ENYROOM-ER ENYROOM SMART
Run the motor Shortly press, motor togles up, stop, down, stop… Only in ER-radio system

Pairing state Hold and release after 1:st jog (ca 2 sec) Short press
Radio lock mode Hold and release after 2:nd jog (ca 6 sec) Only in ER-radio system

Disable Radio lock mode Press shortly OR reconnect power Only in ER-radio system

Change direction of rotation Hold and release after 3:rd jog (ca 10 sec) Hold and release after 1:st jog (ca 3 sec.)
Factory set motor Hold and release after 4:th jog (ca 14 sec) Hold ca 20sec. Jog.

Transmitter with logo: Transmitter with logo:

...is a ENYROOM SMART-transmitter...is a ENYROOM-ER transmitter

For complete manual see www.support.enyroom.se

ATTENTION! Draper is changing its name to Enyroom and in 2023 the logo on the controls will be replaced with the new one. This does not affect the products, only the appearance.

Future logo:


