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Version 1

Dansk

1.0 Produktinformation
BlueChimney fjernbetjening erstatter hastighedsreguleringen, der følger med som standard til
BlueChimney røgsugeren. Fjernbetjeningens modtagerenhed er anbragt i et låg, som passer til den
sorte loftboks, der følger med standardenheden og er let at udskifte. Sendesignalet er krypteret og
kodet, så andre elektroniske enheder ikke reagerer på brug af senderen. Trækket i skorstenen
reguleres enten automatisk, eller reguleres manuelt efter behov. Efter sidste tastetryk slukker enheden
automatisk efter ca. 4 timer.
1.1 Indhold
1. Håndholdt senderenhed.
2. Modtagerenhed til udskiftning af hastighedsregulering og låg på sort loftboks.

1.2 Anvendelse
BlueChimney Fjernbetjening anvendes som erstatning for den ledningsførte hastighedsregulering.
1.3 Funktion
BlueChimney røgsugeren fungerer både fuldautomatisk og manuelt:
Fuldautomatisk betjening:
Ved fyring / genfyring aktiveres Start/Boost-knappen O ved et tryk inden optænding i ildstedet.
De første 20 minutter:
BlueChimney starter med at booste trækket i 20 minutter således, at røg ud i stuen under optænding
kan undgås. Herefter halveres hastigheden automatisk.
De næste 2 timers forløb:
BlueChimney kører med ½ hastighed, så brændeovnen brænder mest økonomisk og med mindst
mulig forurening. Efter to timer justeres hastigheden automatisk ned til minimum.
Efter yderligere 2 timer:
BlueChimney afbrydes automatisk.
Genfyring:
Inden der genfyres i brændeovnen, trykkes der igen på ”Start/Boost” knappen O for at undgå
røgudslip under ilægning af brænde. Automatikken starter således forfra som en ny fyringssekvens på
i alt 4 timer og 20 minutter.
Manuel betjening: Automatikken kan til enhver tid annulleres, ved at trykke på ”mere sug” , ”mindre
”Sluk” knappen. BlueChimney slukker automatisk ca. 4 timer efter senest aktiverede
sug”  eller
tastetryk.
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1.4 Installation
OBS: Ved efterinstallation må 24 Volt stikket ikke være tilsluttet loftboksen under montage af
modtagerdelen i loftboksen.
Låget på den sorte loftboks ”klikkes” af ved hjælp af en skruetrækker (billede 1). Ledningerne fra
modtager-”låget” føres ind i terminalen på loftsboksen (billede 2).

Billede 2

Billede 1

Låget ”klikkes” på plads og 24 Volt strømstik sættes i loftboksen. Lysdioden lyser rødt og blinker
grønt 1 gang i sekundet, som er tegn på, at enheden fungerer korrekt.
1.5 Parring af sender og modtager
Senderenheden holdes i hånden, og parringen med modtagerenheden aktiveres ved at trykke på
kontakten i midten af låget. Anvend evt. spidsen af en kuglepen hertil. Lysdioden lyser fortsat fast
rødt, men blinker nu også grønt 3 gange i sekundet i 30 sekunder.
Parringen med senderen sker ved, at der trykkes på Start / Boost-knappen inden for 30 sekunder.
BlueChimney starter, når den parres, med at ”Booste”, og lysdioden lyser på loftboksen lyser
fortsat fast rødt og vender tilbage til at blinke grønt 1 gang i sekundet.
Sender og modtager er nu parret med hinanden og BlueChimney er klar til brug.
Bemærk: Senderens rækkevidde er op til 70 m. Forhold som mure, vægge, metalafskærmning,
radiosignaler mv. kan reducere eller forstyrre senderens rækkevidde.
1.6 Garanti
Ved fabrikations- eller konstruktionsfejl ydes der 3 års garanti.
1.7 Specifikationer
Model

BlueChimney BC/RC

Sender

433 Mhz

Batteri

3,6 VDC

Rækkevidde

Op til 70 m.
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