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1.0 Tuotetiedot 
BlueChimneyn kauko-ohjain korvaa nopeudensäätimen, joka tulee automaattisesti BlueChimney-
savuimurin toimituksessa. Kauko-ohjaimen vastaanotinosa on asennettu kanteen, joka sopii 
vakiolaitteen mukana tulevaan mustaan kattorasiaan, ja on helposti vaihdettavissa. Signaali on salattu 
ja koodattu, joten lähettimen käyttö ei aiheuta häiriöitä muille sähkölaitteille. Savupiipun vetoa voidaan 
säätää joko automaattisesti tai manuaalisesti tarpeen mukaan. Laite sammuu automaattisesti noin 4 
tunnin kuluttua viimeisestä painikkeen painalluksesta.   
 
1.1 Pakkauksen sisältö 
1. Kädessä pidettävä lähetinyksikkö. 
2. Nopeuden säätimen korvaava vastaanotinyksikkö mustaan kattorasiaan asennettavassa kannessa. 
 

 
 
1.2 Käyttö 
BlueChimney-kauko-ohjainta käytetään kiinteästi asennetun nopeuden säätimen tilalla.  
 
1.3 Toiminta   
BlueChimney-savuimuri toimii sekä täysin automaattisesti että manuaalisesti: 
 
Täysin automaattinen ohjaus: 
Tulta sytytettäessä tai uudelleen sytytettäessä paina Käynnistys/teho-painiketta O yhden kerran ennen 
takkapuiden sytyttämistä. 
Ensimmäiset 20 minuuttia:  
BlueChimney käynnistyy tehostamalla vetoa 20 minuutin ajan, jotta savu ei pääse huoneeseen 
sytyttämisen aikana. Sen jälkeen nopeus laskee automaattisesti puoleen. 
Seuraavat 2 tuntia:  
BlueChimney toimii puolella nopeudella, jolloin puu-uuni palaa mahdollisimman taloudellisesti ja 
saastuttaa mahdollisimman vähän. Kahden tunnin kuluttua nopeus laskee automaattisesti minimiin. 
Seuraavien kahden tunnin jälkeen:  
BlueChimney kytkeytyy pois päältä automaattisesti. 

 
Tulen uudelleen sytyttäminen  
Savun välttämiseksi paina Käynnistys/teho-painiketta O ennen kuin sytytät tulen uudelleen tai lisäät 
puita. Tällä tavalla uusi 4 tunnin ja 20 minuutin jakso käynnistyy automaattisesti. 
Manuaalinen ohjaus: Automaattinen toiminta voidaan peruuttaa milloin tahansa painamalla ”lisää 
vetoa” D, ”vähemmän vetoa” Ñ tai ”pois päältä”      . BlueChimney sammuu automaattisesti noin 4 
tunnin kuluttua viimeisestä painikkeen painalluksesta. 
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1.4 Asentaminen 
HUOMAA: Jos vastaanotinosa jälkiasennetaan kattorasiaan, 24 voltin pistoke ei saa olla yhdistettynä 
asennuksen aikana. 
 
Mustan kattorasian kansi ”napsautetaan” irti ruuvitaltalla (kuva 1). Vastaanottimen kannen johtimet 
yhdistetään kattorasian liitäntöihin (kuva 2).  
 
 

 
 

 
 
Kansi ”napsautetaan” paikalleen ja 24 voltin pistoke yhdistetään kattorasiaan. Valodiodi on nyt 
punainen ja vilkkuu vihreänä sekunnin välein, mikä ilmaisee laitteen toimivan oikein.   
 
1.5 Lähettimen ja vastaanottimen pariliitos 
Pidä lähetinyksikköä kädessäsi ja aktivoi pariliitos painamalla kannen keskellä olevaa kytkintä. Mikäli 
tarpeen, käytä kynää apuna. Valodiodi on nyt punainen ja vilkkuu vihreänä kolme kertaa 
sekunnissa. 
Pariliitos lähettimen kanssa muodostuu painamalla Käynnistys/teho-painiketta 30 sekunnin sisällä. 
Kun pariliitos on muodostettu, BlueChimney käynnistyy ”tehostamaan” vetoa ja kattorasian valodiodi 
palaa punaisena ja vilkkuu vihreänä sekunnin välein. 
Lähettimen ja vastaanottimen pariliitos on muodostettu ja BlueChimney on käyttövalmis. 
Huomautus: Lähettimen kantama on enintään 70 metriä. Seinät, metalliverkot, radiosignaalit ym. 
voivat lyhentää tai häiritä lähettimen kantamaa. 
 
1.6 Takuu 
Tuotteella on 3 vuoden takuu, joka koskee valmistus- ja rakennevikoja. 

1.7 Tekniset tiedot 
Malli BlueChimney BC/RC 

Lähetin 433 MHz 

Akku 3,6 V DC 

Kantama Enintään 70 m. 
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