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1 Voorwoord 

Geachte AutoNiveau Remote Diagnostics gebruiker, 

 

Bedankt voor uw keuze om gebruik te maken van AutoNiveau Remote Diagnostics. 

 

In dit document staan enkele punten beschreven die de inrichting en dienstverlening 

bespoedigen. Het doel van dit document is dat de dienstverlening zo eenvoudig mogelijk zal 

verlopen en u te informeren over hoe het product werkt. 

 

 Als u een SMART remote heeft aanschaft dan kan u hoofdstuk 2 en 3 overslaan. 

 

Mochten er na het lezen nog vragen zijn kunt u het servicecentrum bereiken via: 

 

Telefoon:  +31 88 00 44 113 

Mail:   ard@autoniveau.nl 

Whatsapp:  +31 6 51 67 19 40 

 

Namens het gehele team wensen wij u veel plezier en gemak van uw AutoNiveau Remote 

Diagnosics. 

  

mailto:ard@autoniveau.nl
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2 Installatie AutoNiveau Remote Diagnostics 

Na de aanschaf en ontvangst van de AutoNiveau Remote Diagnostics dient de app 

geïnstalleerd te worden. Dit kan met de volgende stappen. 

 

       

Stap 1: Heeft u al een Google account? 

 

Zo ja, ga verder naar stap 2. Zo nee, volg de instructies: 

 

 In geval van een nieuw Android apparaat moet na het opstarten een aantal keuzes 

gemaakt worden zoals de taal en diverse instellingen. Vervolgens kunt u het apparaat 

aanmelden op uw Wifi netwerk. 

 

 Om gebruik te maken van de app is het noodzakelijk om een Google-account aan te 

maken, aangezien onze AutoNiveau Remote Diagnostics-app gedownload moet 

worden uit de Google Playstore. 

 

Stap 2: Download de AutoNiveau Remote Diagnostics app 

Ga naar de “Playstore”   en zoek op “AutoNiveau” (afbeelding 1).  

U kunt nu de AutoNiveau Remote Diagnostics app downloaden (afbeelding2). 
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3 AutoNiveau Remote Diagnostics: Het gebruik 

 

3.1 AutoNiveau Remote Diagnostics dienst aanvragen losse remote 

Voordat u een dienst aanvraagt, is het belangrijk dat het voertuig zo geparkeerd staat dat 

er een goede internet connectie mogelijk is en dat de accu voldoende bijgeladen wordt 

zodat tijdens de dienstverlening een goede boordspanning gegarandeerd is. 

 

Om een dienst aan te vragen kunt u de volgende stappen doornemen: 

 

Stap1: Pincode invoeren 

 

 Sluit de 16-polige EOBD stekker van 

de remote aan op het voertuig. 

 

De AutoNiveau Remote Diagnostics is 

alleen geschikt voor personenwagens met 

een EOBD stekker en een 12V boordnet. 

 

 Sluit de USB connector van de remote 

aan op uw Android apparaat. 

 

Zodra u de remote helemaal aangesloten 

heeft start de AutoNiveau app vanzelf op. 

 

Vink tijdens het eerste gebruik de melding 

“Use by default for this USB device” aan. 

 

Als eerste wordt om de pincode van uw 

Remote gevraagd. 
 

  

 

Stap 2: Contact aan 

 

Als de juiste pincode is in gevoerd krijgt u 

de vraag om het contact aan te zetten. 

 

Zet het contact aan en druk op [Volgende] 

om verder te gaan. 
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Stap 3: Voertuig selectie 

 

Sommige chassisnummers worden 

automatisch uitgelezen en indien mogelijk 

wordt het voertuig geselecteerd. Als dit niet 

het geval is (of het chassisnummer is 

onjuist) kunt u het chassisnummer 

handmatig invoeren.  

 

Staat het voertuig niet in de app? Neem 

dan contact op met het servicecentrum.  

 

Door op [Volgende] te drukken gaat u 

verder. 

     

  

 

Stap 4: Dienst selecteren 

 

In dit menu kunt u de gewenste dienst 

selecteren.  

 

De app laat alleen de beschikbare diensten 

voor het geselecteerde voertuig zien. Om 

het menu overzichtelijk te houden zijn de 

beschikbare diensten gegroepeerd.  

 

Door op een groep te drukken laat de app 

de diensten in deze groep zien. De prijzen 

staan hierbij ook vermeld. 

 

Door een dienst te selecteren en op 

[Volgende] te drukken gaat u verder. 

 

Als u een dienst niet kunt vinden, kunt u 

onder [Inspectie] [Remote diagnostic 

support by AutoNiveau] selecteren en later 

in de chat aangeven welke dienst u wenst. 

 

Wij zullen dan voor u de juiste dienst 

selecteren. 

 

 U kunt dit menu ook gebruiken om op 

voorhand beschikbare diensten en 

prijzen op te zoeken. 

 

Een samenvatting van de beschikbare 

diensten vindt u ook op onze website: 

 

http://www.autoniveau.nl/helpdesk/remote-

diensten 

     
 

 

  

 

  

http://www.autoniveau.nl/helpdesk/remote-diensten
http://www.autoniveau.nl/helpdesk/remote-diensten
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Stap 5: Overzicht en bevestiging 

 

Voordat de werkzaamheden plaatsvinden 

krijgt u in de app een totaal overzicht van 

de gegevens die u ingevoerd heeft. 

 

Hier kunt u alle gegevens controleren en 

eventueel nog wijzigen. 

 

Door op [Aanmaken] te drukken verstuurt 

en accordeert u de opdracht aan ons 

servicecentrum. 

 

In dit scherm kunt u ook een 

orderreferentie of kortingsvoucher invullen. 

De orderreferentie wordt ook op de factuur 

vermeld. 

 

Door hier het kenteken in te voeren is deze 

gelijk bekend bij de medewerkers van het 

servicecentrum. 

 

 

  

 

Stap 6: Wacht op operator 

 

Uw aanvraag staat nu in afwachting bij ons 

servicecentrum. Binnen enkele minuten zal 

uw aanvraag in behandeling genomen 

worden. 
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Stap 7: In behandeling 

 

Uw aanvraag is nu in behandeling in ons 

servicecentrum.  

 

Een AutoNiveau Remote Diagnostics 

medewerker zal via de chat functie contact 

met u leggen. Via deze chat worden uw 

wensen nogmaals doorgenomen en krijgt u 

eventueel instructies mocht dat nodig zijn. 

 

Wij streven erna de dienst uit te voeren en 

daarbij de andere werkzaamheden in de 

werkplaats zo min mogelijk te verstoren.  

 

Als het noodzakelijk is dat een medewerker 

van het autobedrijf bij het voertuig 

aanwezig blijft zal de medewerker van het 

service centrum dit tijdens het chat 

gesprek aangeven. In alle andere gevallen 

kan de medewerker andere 

werkzaamheden uitvoeren terwijl de 

operator de gewenste dienst uitvoert. 

 

  

 

Stap 8: Afronding 

 

Als de dienst naar wens uitgevoerd is zal de 

operator de dienst afronden. Hierna kunt u 

de remote loskoppelen van het voertuig. 

 

De bijbehorende factuur krijgt u per email 

toegezonden en het openstaande bedrag 

wordt via de automatische incasso 

afgeschreven. 

 

Vergeet niet uw Android apparaat weer op 

te laden zodat u een volgende keer met 

een volle accu kunt beginnen. 
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3.2 AutoNiveau Remote Diagnostics dienst aanvragen SMART 

remote 

Voordat u een dienst aanvraagt, is het belangrijk dat het voertuig zo geparkeerd staat dat 

er een goede internet connectie mogelijk is en dat de accu voldoende bijgeladen wordt 

zodat tijdens de dienstverlening een goede boordspanning gegarandeerd is. 

 

Om een dienst aan te vragen kunt u de volgende stappen doornemen: 

 

Stap1: Pincode invoeren 

 

 Sluit de 16-polige EOBD stekker van 

de remote aan op het voertuig. 

 

De AutoNiveau Remote Diagnostics is 

alleen geschikt voor personenwagens met 

een EOBD stekker en een 12V boordnet. 

 

Ga na autoniveau.obd.help en log in met 

de gekregen inlognaam en 

gebruikersnaam. 

 
  

 

Stap 2: Interface selecteren 

 

Als de juiste inloggegevens zijn gebruikt 

dan dient de interface geselecteerd te 

worden. 

 

Hiernaast zijn 2 voorbeelden, 1 waar de 

Remote nog niet online is. 1 waar de 

remote verbinding heeft en geselecteerd 

kan worden. Kies ook voor deze optie om 

een ticket aan te vragen. 

 

 Het kan ongeveer 1 minuut duren 

voor de SMART interface online is. 
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Stap 3: Voertuig selectie 

 

Sommige chassisnummers worden 

automatisch uitgelezen en indien mogelijk 

wordt het voertuig geselecteerd. Als dit 

niet het geval is (of het chassisnummer is 

onjuist) kunt u het chassisnummer 

handmatig invoeren.  

 

Kies vervolgens de juiste opties van het 

voertuig.  

 

Staat het voertuig niet in de app? Neem 

dan contact op met het servicecentrum.  

 

Door op [Volgende] te drukken gaat u 

verder. 
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Stap 4: Dienst selecteren 

 

In dit menu kunt u de gewenste dienst 

selecteren.  

 

De app laat alleen de beschikbare diensten 

voor het geselecteerde voertuig zien. Om 

het menu overzichtelijk te houden zijn de 

beschikbare diensten gegroepeerd.  

 

Door op een groep te drukken laat de app 

de diensten in deze groep zien. De prijzen 

staan hierbij ook vermeld. 

 

Door een dienst te selecteren en op 

[Volgende] te drukken gaat u verder. 

 

Als u een dienst niet kunt vinden, kunt u 

onder [Inspectie] [Remote diagnostic 

support by AutoNiveau] selecteren en later 

in de chat aangeven welke dienst u wenst. 

 

Wij zullen dan voor u de juiste dienst 

selecteren. 

 

 U kunt dit menu ook gebruiken om op 

voorhand beschikbare diensten en 

prijzen op te zoeken. 

 

Een samenvatting van de beschikbare 

diensten vindt u ook op onze website: 

 

http://www.autoniveau.nl/helpdesk/remote-

diensten 

     
 

 

  

 

  

http://www.autoniveau.nl/helpdesk/remote-diensten
http://www.autoniveau.nl/helpdesk/remote-diensten
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Stap 5: Overzicht en bevestiging 

 

Voordat de werkzaamheden plaatsvinden 

krijgt u in de app een totaal overzicht van 

de gegevens die u ingevoerd heeft. 

 

Hier kunt u alle gegevens controleren en 

eventueel nog wijzigen. 

 

Door op [Aanmaken] te drukken verstuurt 

en accordeert u de opdracht aan ons 

servicecentrum. 

 

 In dit scherm kunt u ook een 

orderreferentie of kortingsvoucher 

invullen. De orderreferentie wordt 

ook op de factuur vermeld. 

 

Door hier het kenteken in te voeren is deze 

gelijk bekend bij de medewerkers van het 

servicecentrum. 

 

 

  

 

Stap 6: Wacht op operator 

 

Uw aanvraag staat nu in afwachting bij ons 

servicecentrum. Binnen enkele minuten zal 

uw aanvraag in behandeling genomen 

worden. 
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Stap 7: In behandeling 

 

Uw aanvraag is nu in behandeling in ons 

servicecentrum.  

 

Een AutoNiveau Remote Diagnostics 

medewerker zal via de chat functie contact 

met u leggen. Via deze chat worden uw 

wensen nogmaals doorgenomen en krijgt u 

eventueel instructies mocht dat nodig zijn. 

 

Wij streven erna de dienst uit te voeren en 

daarbij de andere werkzaamheden in de 

werkplaats zo min mogelijk te verstoren.  

 

Als het noodzakelijk is dat een 

medewerker van het autobedrijf bij het 

voertuig aanwezig blijft zal de medewerker 

van het service centrum dit tijdens het 

chat gesprek aangeven. In alle andere 

gevallen kan de medewerker andere 

werkzaamheden uitvoeren terwijl de 

operator de gewenste dienst uitvoert. 

 

  

 

Stap 8: Afronding 

 

Als de dienst naar wens uitgevoerd is zal de 

operator de dienst afronden. Hierna kunt u 

de remote loskoppelen van het voertuig. 

 

De bijbehorende factuur krijgt u per email 

toegezonden en het openstaande bedrag 

wordt via de automatische incasso 

afgeschreven. 
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3.3 AutoNiveau Remote Diagnostics: Troubleshoot 

De app kan verschillende foutcodes aangeven. Hieronder vind u een korte uitleg over de 

foutcodes en tips om het probleem op te lossen. 

 

Code 6 (USB reconnect exception) 

 

Deze foutcode wordt gegeven als de app 

geen connectie kan maken met de 

AutoNiveau remote. Herkenbaar doordat de 

app niet automatisch start nadat de remote 

aangesloten wordt. 

 

De remote wordt gevoed vanuit de EOBD 

poort van het voertuig. U kunt deze 

voeding controleren door de LED's op de 

remote. Branden deze niet, dan heeft de 

remote geen voeding. 

 

Als de remote wel voeding heeft, koppel 

deze dan los van het voertuig en uw 

Android apparaat. Herstart uw Android 

apparaat en sluit de remote opnieuw aan, 

eerst op de EOBD poort en vervolgens op 

uw Android apparaat. 

Code 7 (no internet exception) 

Code 10 (no network exception) 

 

Deze foutcode wordt gegeven als de app 

geen connectie kan maken met het 

internet. 

 

Koppel de remote los van het voertuig en 

uw Android apparaat. Herstart uw Android 

apparaat en sluit de remote opnieuw aan, 

eerst op de EOBD poort en vervolgens op 

uw Android apparaat en probeer het 

nogmaals. 

 

Als op het Android apparaat andere 

webapplicaties en sites wel werken is het 

mogelijk dat de firewall in de router de 

benodigde poorten blokkeert. 

 

De volgende poorten worden gebruikt voor 

AutoNiveau Remote Diagnostics: 

 80 

 443 

 46329 

 10001 

 

U kunt (voor test doeleinde) ook een 

mobiele 4G internet verbinding of een 

mobiele telefoon als hotspot gebruiken. 

 

  

 

Code 8 (Ports blocked exception) 

 

De firewall in de router blokkeert de 

benodigde poorten. De volgende poorten 

worden gebruikt voor AutoNiveau Remote 

Diagnostics: 

 

 80 

 443 

 46329 

 10001 

 

U kunt (voor test doeleinde) ook een 

mobiele 4G internet verbinding of een 

mobiele telefoon als hotspot gebruiken. 

Code 9 (Server down exception) 

 

Deze foutcode wordt gegeven als de app 

geen connectie kan maken met de 

AutoNiveau Remote Diagnostics server. 

 

Koppel de remote los van het voertuig en 

uw Android apparaat. Herstart uw Android 

apparaat en sluit de remote opnieuw aan, 

eerst op de EOBD poort en vervolgens op 

uw Android apparaat en probeer het 

nogmaals. 

 

In het geval van een probleem met de 

AutoNiveau Remote Diagnostics server zijn 

de operators automatisch hiervan op de 

hoogte gebracht en wordt aan de oplossing 

gewerkt. 
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4 Voertuigidentificatie 

Bij diefstal- of veiligheidsrelevante componenten en handelingen is soms een 

voertuigidentificatie nodig. Middels deze voertuigidentificatie verzekeren wij u en ons dat de 

rechtmatige eigenaar van het juiste voertuig de dienst aanvraagt. 

Voertuigidentificatie: Wanneer? 

 

Een voertuigidentificatie is onder de volgende omstandigheden nodig: 

 

 Bepaalde diefstal- of veiligheidsrelevante componenten en handelingen aan voertuigen 

uit de VAG groep, zoals bijvoorbeeld: 

 Alle diefstal- of veiligheidsrelevante componenten en handelingen aan voertuigen 

na 2013 

 Componenten bescherming verwijderen van gebruikte en nieuwe componenten 

 Keyless entry sleutels aanmelden 

 

 Een voertuig waar geen werkende sleutel van aanwezig is. 

 

 Steekproefsgewijs 

Voertuigidentificatie: Welke gegevens hebben we nodig? 

 

Voor een voertuigidentificatie zijn de volgende documenten nodig: 

 

 Een kopie van het identiteitsbewijs van de eigenaar van het voertuig, de aanvrager 

van de dienst. Hier dient het documentnummer en naam zichtbaar te zijn. De kopie 

kan eventueel gemaakt en afgeschermd worden middels de KopieID app van de 

overheid. 

 

 Een kopie van de voor- en achterkant van het kentekenbewijs van het voertuig. Mocht 

deze op bedrijfsvoorraad staan dan is een kopie van dat document voldoende. 

 

 Een foto van het ingeslagen chassisnummer. 

 

 Een foto van het voertuig in de werkplaats waarop het kenteken zichtbaar is. 

Voertuigidentificatie: Waarnaar verzenden? 

 

Wegens de AVG wetgeving mogen de gegevens alleen naar ard@autoniveau.nl gestuurd 

worden. 

 

Na controle van de documenten kan de dienst worden uitgevoerd. 

 

 Bent u niet zeker of een voertuigidentificatie nodig is, neem dan contact op met het 

AutoNiveau Remote Diagnostics servicecenter. 

 

  

mailto:ard@autoniveau.nl
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5 AutoNiveau Remote Diagnostics nieuwsbrief 

Bij een bestelling wordt u automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief. Deze wordt 

regelmatig verstuurd via de e-mail. 

 

In de nieuwsbrief staan de nieuwste ontwikkelingen, updates, leuke feiten die u kunnen 

helpen, tips en veranderingen in onze dienstverlening. De nieuwsbrief wordt gedeeld onder 

het motto 'Samen ontwikkelen'. 

 

Wilt u deze nieuwsbrief ook op een ander e-mailadres ontvangen kunt u uw naam, 

bedrijfsnaam en uw mailadres naar ard@autoniveau.nl mailen. 

mailto:ard@autoniveau.nl

