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1. Productinformatie 
De BlueChimney afstandsbediening vervangt de snelheidsregulator die automatisch bij de 
BlueChimney rookafzuiger wordt geleverd. De ontvanger van de afstandsbediening is geplaatst in een 
deksel dat past op de zwarte plafonddoos die bij de standaardeenheid wordt geleverd en is eenvoudig 
te vervangen. Het signaal is beveiligd en gecodeerd zodat andere elektronische apparaten het gebruik 
van de zender niet hinderen. De trek in de schoorsteen wordt automatisch of handmatig geregeld 
indien nodig. Na de laatste druk op de knop wordt het apparaat na ongeveer 4 uur automatisch 
uitgeschakeld. 

 

2. Inhoud 
1. Handzenderunit. 
2. Ontvanger om snelheidsregulator te vervangen en deksel op zwarte plafonddoos. 

 

 

3. Gebruik 
BlueChimney afstandsbediening wordt gebruikt als vervanging van de bedrade snelheidsregulator. 

 

4. Functie 
BlueChimney rookafzuiger werkt zowel automatisch als handmatig: 

 

Volledige automatische controle: 
Bij het aansteken van het vuur/de ontsteking wordt de Start/Boost-knop O geactiveerd met één druk op 
de knop voordat het vuur in de haard wordt aangestoken. 
De eerste 20 minuten: 
De BlueChimney begint met het opvoeren van de trek gedurende 20 minuten, zodat rook in de 
woonkamer kan worden vermeden bij het aansteken van het vuur. Daarna wordt de snelheid 
automatisch gehalveerd. 
De procedure voor de volgende 2 uur: 
BlueChimney draait op halve snelheid zodat de houtkachel zo zuinig mogelijk brandt en zo min 
mogelijk vervuilt. Na twee uur wordt de snelheid automatisch ingesteld op een minimum. 
Na 2 uur: 
BlueChimney gaat automatisch uit. 

 

Het vuur opnieuw aansteken: 
Druk op de “Start/Boost” O-knop voor het opnieuw aansteken van het vuur/toevoegen van hout om 
rook te vermijden. Op deze manier begint de automaat opnieuw als een nieuwe brandvolgorde van 
4 uur en 20 minuten.  

Handmatige controle: De automaat kan altijd worden geannuleerd door te drukken op ”more draft” , 

”less draft”  of de ”     ” knop. De BlueChimney gaat ongeveer 4 uur nadat een knop is uitgedrukt 
uit. 
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5. Installatie 
OPMERKING: bij montage op een later tijdstip mag de 24 Volt stekker niet op de plafonddoos zijn 
aangesloten bij de montage van de ontvanger in de plafonddoos. 

 

Het deksel op de zwarte plafonddoos wordt uit ”geklikt” door middel van een schroevendraaier 
(afbeelding 1). De draden van de ontvangstdeksel moeten worden verbonden aan de slotjes bij de 
plafonddoos (afbeelding 2). 

 

Afbeelding 1 Afbeelding 2 
 

Het deksel wordt terug ”geklikt” en de 24 volt stekker wordt in de plafonddoos geplaatst. Het 
lichtdiode-lampje is nu rood en zal nu één keer per seconde groen knipperen, wat een teken 
is dat het apparaat correct werkt. 

 

6. Koppeling van zender en ontvanger 
Houd de zender in de hand en activeer de koppeling door de schakelaar in te drukken in het midden 
van het deksel. Indien nodig, gebruik hiervoor een pen. Het lichtdiode-lampje blijft rood en zal nu 
30 seconden lang drie keer per seconde groen knipperen. 
De koppeling met de zender wordt gedaan door binnen 30 seconden te drukken op de Start/Boost knop. 
Wanneer deze is gekoppeld, start de BlueChimney door te ”boosten,” en blijft het lichtdiode-lampje 
op de plafonddoos rood en knippert nu 1 keer per seconde groen. 
De zender en de ontvanger zijn nu gekoppeld en de BlueChimney is klaar voor gebruik. 
Opmerking: het bereik van de zender is tot 70 meter. Muren, metalen schermen, radiosignalen etc. 
kunnen het bereik van de zender verminderen of verstoren.  

 

7. Garantie 
Er geldt een garantie van 3 jaar bij fabricage- of constructiefouten. 

 

8. Specificaties 
 

Model BlueChimney BC/RC 

Zender 433 MHz 

Batterij 3.6 VDC 

Bereik Tot 70 m 

 


