
Launch SmartLink.
Diagnose, programmeren en coderen op afstand

Diagnose-, codeer- en programmeerfuncties
mobiel en eenvoudig binnen handbereik



Launch SmartLink.
Toekomst zeker, flexibel en eenvoudig diagnosestellen 
en configureren
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Voertuigproblemen of -configuraties snel opgelost  
in jouw eigen werkplaats met een eXpert op afstand.

SmartLink Remote SmartLink eXpert

Personenauto

Vrachtwagen

Multi-merk  
diagnoseapparatuur

OEM-diagnoseapparatuur

(OEM) websites

Remote Platform

Aan te sluiten op de OBD-stekker van het  
voertuig en maakt externe verbinding met 

een Netwerk Partner.

Maakt op afstand verbinding tussen het 
voertuig en diagnoseapparatuur, software of 

(OEM) website van fabrikant.

Dé oplossing voor zowel personenauto’s, vrachtwagens 
en off-highway voertuigen.

Altijd de juiste toepassingskennis en ervaring in ‘huis’ 
door online eXperts.

Elk voertuig weer snel op weg.

Probleem snel opgelost zonder dat het voertuig jouw 
werkplaats verlaat > tevreden klanten, meer 
doorgangen, omzet- en tijdbesparing. 

Off-highway voertuig

Netwerk Partner:
•  CLEVER DiagnostiX supportteam van 
    AA-Equipment Support
•  Andere CLEVER DiagnostiX Netwerk Partners
•  Jouw eigen interne organisatie

Wil je jouw klant in jouw eigen werkplaats houden én aanzienlijk veel tijd 
en ergernis besparen?

Met de Remote Diagnose- en Configuratie oplossing van AA-Equipment Support , heb je altijd 
de juiste hardware en een team van eXperts tot jouw beschikking.

Diagnose
Programmeren
Coderen

Launch Remote 
Support



Volledige ondersteuning met de eXperts 
van CLEVER DiagnostiX
Wil je, naast onze gratis toepassingssupport, ook terug 
kunnen vallen op diepgaande ondersteuning bij het 
stellen van diagnoses of andere inhoudelijke voertuig- 
elektronica uitdagingen? Dan kun je rekenen op ons 
CLEVER DiagnostiX supportteam. AA-Equipment  
Support levert, onder het label ‘CLEVER DiagnostiX’,  
een volledig programma van support en trainingen.
Wij informeren je hier graag over.
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De SmartLink, met haar 3.97” touchscreen, maakt het 
diagnosestellen, coderen en programmeren tot een 
kinderspel. Daarbij: 

Er staat een voertuig in jouw 
werkplaats waarbij je hulp 
nodig hebt met diagnose- 
stellen, programmeren of 

coderen.

HULP NODIG

Hoe werkt het?

Sluit de SmartLink Remote 
aan op de OBD-stekker van 

het voertuig om een remote- 
verbinding te maken

SMARTLINK-REMOTE

Verstuur het verzoek voor 
diagnose, programmeren of 

coderen op afstand naar jouw 
Netwerk Partner. “Waarbij 

kunnen wij jou helpen?”

REMOTE SUPPORT VERZOEK

De Netwerk Partner gaat 
direct aan de slag met de 

juiste apparatuur, software of 
(OEM) website.

SMARTLINK-EXPERT

Er wordt een externe verbin-
ding gemaakt met het voer-
tuig in jouw werkplaats en 

jouw verzoek wordt 
uitgevoerd.

REMOTE SUPPORT SERVICE

De diagnose is gesteld,  
programmering of codering is 

op afstand uitgevoerd. Het  
voertuig is snel weer op weg.

WEER OP WEG

Hoe werkt het?

is koppelen met een smartphone, tablet of PC veelal 
overbodig;

*Alleen i.c.m. geldige doorlopende licentie. Schade door onoordeelkundig gebruik valt buiten deze garantie.

Diagnosestellen, programmeren 
en coderen was nog nooit 

zo eenvoudig.

Ook leverbaar met doorlopende garantie en 
‘next workday’ service.*

kun je alle benodigde informatie, aanwijzingen etc. 
direct op het scherm aflezen;

heeft het standaard de PassThru protocollen J2534, 
D-PDU en RP-1210 geïntegreerd en is compatibel met 
DoIP;

communiceert het middels RJ45-poort, USB 2.0 of wifi 
5 GHz en Ethernet;

is het mobiel en uiterst eenvoudig inzetbaar binnen 
verschillende netwerken/vestigingen, overwegend 
zonder lastige (internet)instellingen;

is het door de robuuste uitvoering met  
handgreep geschikt voor intensief gebruik.

Hulp nodig?

+31 (0) 85 076 5000



AA-Equipment Support B.V.
1e Tussendijk 17
5705 CG Helmond (NL)

info@aa-equipment.nl
www.aa-equipment.nl

We help vehicles perform.


