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Remote Diagnostics

Informatie

Als partner van Schaap Automotive heeft u de mogelijkheid om onze kennis, informatie en diagnose tools binnen uw eigen 
bedrijf in te gaan zetten. Zo voorkomt u dat u veel tijd verliest door met de auto van uw klant naar de dealer of collega te 
moeten gaan rijden.

Wij kunnen deze handelingen voor u uitvoeren in uw eigen werkplaats met onze Remote Diagnostics service. 
 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan;  

Ÿ Foutcodes lezen/ wissen of het uitvoeren van een Service reset

Ÿ Dealer lever verbinding voor o.a. VAG, PSA, Opel, Fiat, Mercedes en BMW 

Ÿ Aanpassen voertuig instellingen en coderingen

Ÿ Sleutels en een elektrisch stuurslot (ELV) programmeren

Ÿ Trekhaak, Koplampen, Gordel spanner en speciale onderdelen aanmelden

Ÿ en natuurlijk ondersteuning bij een volledig Diagnose onderzoek 

Wat heeft u nodig om gebruik te maken van Remote Diagnose 

1. Onze remote hardware bestaande uit onze J-REX WiFi remote of een 

 standaard remote met tablet of telefoon verbinding

2. Goede internetverbinding (WiFi, 4G of 3G)

Er zijn géén abonnementskosten, u betaalt slechts per dienst !!! 

Enkele voorbeelden: 

Ÿ Motor ECU paren wegrijblokkering      € 89.95

Ÿ Service interval reset                           € 32.50

Ÿ Transpondersleutel aanleren               € 44,95 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van onze mogelijkheden

Haal de diagnose specialist en zijn tools in huis
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De hardware van Schaap Automotive Remote Diagnostics welke 100% compatibel is met de 
JIFELINE techniek omdat deze van het zelfde netwerk gebruik maakt. De remote sluit je aan de 
OBD-stekker van de auto. U heeft alleen een verbinding nodig met internet door WiFi of 4G.In de 
interface selecteer je de auto en geef je de gewenste werkzaamheden door, bijvoorbeeld een 
service reset, sleutel programmering of een diagnose support.
Als je op verbinden drukt, komt de melding binnen bij Schaap Automotive, waar de medewerkers al 
klaar staan.



Overzicht
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Standaard remote hardware

Standaard hardware met Tablet voor standaard WiFi

€ 350,=

€ 599,=

J-REX WiFi remote hardware € 799,=

Opties Kabel Remote J-Rex Remote

Online diagnose support

OEM Diagnose tools

Programmeren van aftermarket 
en orginele onderdelen

Werkt met Android v5 App

Werkt met Pc, Laptop, Telefoon 
of Tablet

USB C connector

WiFi verbinding

LAN verbinding

4 Can-bus verbindingen

DOiP klaar

CanFD klaar
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