
STAPPENPLAN Foutcodes Android app  
 

Volg onderstaand 8-stappenplan om foutcodes op te lossen.  

Uitzondering: foutcodes 4, 5 en 9: neem dan contact op met Schaap Automotive 

Mogelijke foutcodes:  

Code 1 : USB disconnect exception  

Code 2 : USB driver not found exception  

Code 3 : USB permission not granted exception  

Code 4 : Socket disconnect exception  

Code 5 : Unhandled I/O exception  

Code 6 : USB reconnect exception  

Code 7 : No internet connection  

Code 8 : Ports blocked exception  

Code 9 : Server down exception  

Code 10: No network exception  

Code 11: Authentification error 
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STAP 1 ANDROID APPARAAT (TELEFOON OF TABLET) GEWIJZIGD?  

a. Controleer of uw nieuwe Android apparaat OTG ondersteunt.  

Met OTG wordt “On The Go” bedoeld: uw Android apparaat moet OTG supporten om data 
uit te kunnen wisselen.  

Op onze website onder “downloads” vindt u een lijst met geschikte Android apparaten die 
OTG ondersteunen. Alleen Android devices met minimaal Android versie 4.4 en OTG 
ondersteuning zijn geschikt om aan te sluiten op de Schaap Automotive remote.  

b. Staat uw Android apparaat niet in de lijst?  
Download dan in de Google Playstore de app “OTG checker” op uw Android apparaat, 
installeer de app en open deze. De app geeft dan meteen aan of uw nieuwe Android 
apparaat OTG ondersteunt.  

c. Controleer de USB aansluiting op uw Android apparaat.  
Deze moet overeenkomen met de USB aansluiting van uw Schaap Automotive remote. 
OTG adapters zijn via Schaap Automotive leverbaar.  

STAP 2 WIFI VERBINDING  

a. Controleer of uw WiFi verbinding stabiel is.  

b. Controleer of het voertuig niet te ver weg staat om een goede verbinding te kunnen  
maken met uw WiFi.  

  



STAPPENPLAN Foutcodes Android app  
 

STAP 3 WIJZIGINGEN IN UW WIFI NETWERK / EEN NIEUWE WIFI ROUTER?  

a. Indien ja, neem contact op met uw netwerkbeheerder om de poortinstellingen van  
uw router te controleren.  

De volgende poorten in de router moeten open staan voor UITGAAND internet verkeer:  

● 443 gebruikersinterface  
● 8080 gebruikersinterface  
● 10001 gebruikersinterface  
● 46329 (CAN Bus data -AES gecodeerd)  

Alternatief indien poort 46329 mislukt: 80 (poort 80 is fall-back voor poort 46329, CAN 
Bus-gegevens - AES gecodeerd)  

b. Controleer of u nog hetzelfde netwerk gebruikt: WiFi / 4G.  

 

 

 STAP 4 ANDERE PROBLEMEN MET UW WIFI UITSLUITEN  

a. Maak een hotspot (dataverbinding) aan met uw mobiele telefoon:  
- Ga naar “instellingen” op uw Android telefoon. - Zoek in het menu “mobiele hotspot” op en 
zet deze aan. - U bent nu niet meer verbonden via WiFi maar via uw dataverbinding.  

Is het probleem hierna opgelost neem dan contact op met uw metwerkbeheerder.  
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STAP 5 CONTROLEER OF DE ANDROID APP VERBINDING MAAKT MET DE Schaap 
Automotive REMOTE  
(CODE 6)  

a. Controleer of de Schaap Automotive remote op de juiste manier is aangesloten op de 
OBD II  
aansluiting van het voertuig en controleer of het voertuig spanning levert.  

Pinbezetting van de OBD II aansluiting in het voertuig  

● Pin 16 batterij plus, >12V  
● Pin 4 massa, ground  
● Pin 5 massa, ground  
 
b. Haal uw Android apparaat los van de Schaap Automotive remote en laat de Schaap 
Automotive remote in de OBD zitten. Controleer de status van de LED's als volgt:  

Hardware v5  

● Bovenste LED brandt constant groen  
● Onderste LED knippert snel groen  
 
Hardware v6 & v8  

● Bovenste LED brandt constant rood  
● Onderste LED knippert snel groen  
 
Indien de LED’s anders branden / knipperen neem dan contact op met Schaap Automotive.  
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STAP 6 OVERIGE CONTROLES  

a. Ontvangt u de melding “loading, please wait”? Dit betekent dat er firmware geupdate 
wordt: - Laat de Schaap Automotive aangesloten en wacht tot de update klaar is. - Voer 
hierna stap 7 uit.  

b. De app start niet op, u ziet een wit scherm  
- Er is waarschijnlijk sprake van een trage of slechte internetverbinding.  
Zie stappen 2, 3 en 4.  

Probeer Google te benaderen: Wanneer Google vlot laadt, probeer dan de app nogmaals te 
starten: Sluit de app op de tablet af: klik in het menu van de app op de drie “puntjes” en 
vervolgens op “shut down”. Open de app vervolgens opnieuw.  

STAP 7 ALLE BOVENGENOEMDE STAPPEN DOORLOPEN?  

Sluit de tablet af, koppel de Schaap Automotive remote los en start opnieuw:  

a. Sluit de app op de tablet af: klik in het menu van de app op de drie “puntjes” en  
vervolgens op “shut down”;  

b. Koppel de tablet los van de Schaap Automotive remote;  

c. Koppel de Schaap Automotive remote los van de auto / haal deze uit de OBD;  

d. Sluit nu als eerste de Schaap Automotive remote aan op de OBD van de auto;  

e. Zet de auto op contact;  

f. Sluit de tablet aan op de Schaap Automotive remote;  
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g. Het Android apparaat moet nu zelf opstarten; de Schaap Automotive app opent 
automatisch en  
u kunt opnieuw starten.   

STAP 8 CONTACT SCHAAP AUTOMOTIVE 
Neem contact op met Schaap Automotive als u alle bovengenoemde stappen heeft 
doorlopen en nog steeds problemen ondervindt.  

Neemt u ook contact op met Schaap Automotive bij de volgende foutcodes:  

a. Code 4: Socket disconnect exception  

b. Code 5: Unhandled I/O exception  

c. Code 9: Server down exception:  
Probeert u eerst de app opnieuw op te starten. Sluit de app op de tablet af: klik in het menu 
van de app op de drie “puntjes” en vervolgens op “shut down”. Open de app vervolgens 
opnieuw.  


