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Ontech GSM -fjernstyring over internett uten wifi 

Vi har montert en fjernstyrt kontakt i hangaren for å kunne slå på motorvarmeren i god tid før 

flyging. En utfyldende bruksanvisning finner du på https://www.ontechgsm.com/, her finnes 

også en demoversjon for å kunne se på de forskjellige funksjoner som finnes. Når du er i 

demoversjonen, trykk på spørsmålstegnet nede i høyre hjørne for hjelp og tips. Du kan bruke 

både PC eller mobil, fritt valg ☺  

Innlogging på mobil: 

Gå til hjemmesiden www.ontechgsm.com trykk på firkanten med symbolet av en hengelås. 

Send mail, sms eller ring til Svein for å få tilsendt brukernavn og passord. Mail og tlf.nr 

nederst på arket. 

 

• I en Iphone eller en Ipad logger du inn via Safari og velger ”Legg til på startsiden”. 

Da får du en app-lignende funksjon. 

• I en Android-enhet legger du til en snarvei på startsiden for å få en app-lignende 

funksjon. 

Du slår på motorvarmeren ved å trykke på ikonet ved siden av YKS motorvarmer. Når den 

blir grønn er motorvarmeren påslått. Slår av ved å trykke en gang til, den blir grå. 

 

Du vil hele tiden se status på motorvarmeren i appen, den vises for alle som er innlogget. Det 

er også mulighet for timerfunksjon, for utsatt start eller påslått tid. Trykk på pilen helt til 

høyre på statuslinjen YKS motorvarmer for å komme til funksjonen. 
 

Før flyging slår man av timeren ved bruk av appen, eller trykker på knappen på timeren slik 

at den røde lampen slukker. 

Det er mulig å slå på timeren manuelt ved å trykke på knappen på timeren, rød lampe vil 

tenne. 

 

Når flyet parkeres plugges kontakten til motorvarmeren i flyet. Sjekk at rød lampe på timeren 

er slukket.  

 

Ved temperatur pluss 5 til minus 5 bør motorvarmeren stå på i minimum 2 timer før motoren 

startes. 

Er det kaldere enn minus 5 grader, skal motorvarmeren stå på i minimum 3 timer før motoren 

startes. 

 

Link til Tanis motorvarmer på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=W7F-S-hLf80 

 

 

Ring eller send en mail hvis du har spørsmål eller problemer. 
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