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Quick vejledning  
4G PRO HIGH ALARM 50-035 

 
Ring til Legtech på telefon 7734 9045, så koder vi styringen for dig. 

 
1) Indsæt sim-kort. Husk at pinkode skal være fjernet før det indsættes. 

 
2) Tilslut 230VAC på kabel og tænd styring ved at on/off omskifter i stilling ON. Se evt. tilslutningsskema. 

 
3) Tjek at den blå led begynder at blinke på modulet. 

Efter ca. 1 minut vil den blå LED lyse konstant, som betyder at GSM-modulet har fået kontakt til mobil nettet. 
 
Hvis blå LED blinker engang i sekundet, betyder det, at signalet er dårligt og styringen kan være lang tid om at svare på dine sms beskeder.  
I den situation anbefales det, at der benytte en ekstern antenne, isæt hvis styringen er placeret i en kælder. 
Vi har ekstern antenner med både 2 eller 5 meter coax-kabel, F.eks varenr. 90-011 eller 90-012, find dem på legtech.dk 

 
 

Når du sender SMS beskeder til styringen, så vil den bekræfte kommandoen med en retur SMS, 
Altså hvis den modtager en rigtig kommando. Husk mellemrum ifølge eksemplerne. 
Det er lige meget om du bruger store eller små bogstaver. 
 
Ved at sende en SMS med teksten 1234 STATUS , kan du aflæse afstanden fra ultralyds sensor. 
 
Indkod grænseværdier for ultralyds sensor måler fra 30-500cm: 
F.eks 
1234 dist min50 max200 ON  (Giver SMS varsling ved under 50 cm og over 250cm) 
 
For at fjerne SMS varsling send kommando: 1234 dist off 
 
START/STOP PUMPE: 
Hvis en pumpe er tilsluttet relæ-udgang1 
 
Tænd pumpe, når ultralyds sensor måler 70cm 
Sluk pumpe , når ultralyds sensor måler 150cm 
F.eks 
1234 adjust3 min70 max150 ON  
 
Fjern regulering ved at sende kommando: 1234 adjust3 off 
 
   
Indkodning af valgfri Top tekst:   
1234 unitname ID:4G Pumpestyring  
 
…. Du kan ændre teksten, dog max. 25 tegn 
 
 
Der kan Indkodes op til 5 mobilnumre + 1 E-mail. 
Eksempel: 
1234 phone1 +4512345678             Indkodes phone1 igen, vil den overskrive sidst indkodet nr. 
1234 phone2 +4542368400 Slet nr:    1234 phone1 RESET  (Husk ”RESET” med stort) 
Osv. 
 
 
 
De to ekstra digitale indgange, kan tilsluttes forskellige typer vand-sensor 
Tilslutning alarm indgange Dig1/Dig2:  (Se også tilslutningsskema) 
 
Ledninger fra Niveau vippe sensor 1:    Ledninger fra Niveau vippe sensor 2: 
Sort ledning til GND    Sort ledning til GND 
Brun ledning til dig1   Brun ledning til dig2 
 
 
Batteri-backup test: 
Sluk for 230VAC og tjek at blå LED stadig lyder. Tjek også at i modtager SMS omkring ”power off” 
                   
 
NYHED: 
Er du Kloakmester og ønsker overblik over et større antal septiktanke eller brønde, kan vi tilbyde login til WEB APP: https://app.controller.dk 
Generelt overblik over niveau, besked hvis en styring falder af mobilnettet, statistik, indkodning for varsling både SMS og E-mail og meget mere. 
 


