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Mini ELM327 Bluetooth-verbindingsinstructies
Verbinding maken met de bluetooth van je 
telefoon en de Torque-app configureren

Aansluiting van de ELM327 op de OBDII-poort van het voertuig
Zoek de OBDII-poort van het voertuig. Als u niet weet waar deze zich 
bevindt, raadpleeg dan de handleiding van het voertuig of neem 
contact op met de fabrikant. De verbinding moet worden gemaakt 
terwijl het voertuig is ingeschakeld. Eenmaal aangesloten gaat er een 
lampje branden. Het wordt afgeraden om het apparaat aangesloten te 
laten terwijl het voertuig is uitgeschakeld of opgestart.

Instellen van de Bluetooth-verbinding met 
de mobiele telefoon
Zodra het licht van het ELM327-apparaat aangaat, moet het via 
Bluetooth aan de mobiele telefoon worden gekoppeld. Selecteer de 
Bluetooth-verbindingen op de mobiele telefoon en zoek naar apparaten 
in de buurt. U zou een nieuw apparaat moeten vinden met de naam 
OBDII. Selecteer het om de verbinding te maken en het zal om een 
wachtwoord vragen. Voer 1234 of 0000 in. Het ODBII-apparaat 
verschijnt dan in de lijst van gekoppelde apparaten.

Installeer de Torque app
Wij bevelen de Torque-applicatie aan, omdat wij met deze applicatie 
de werking van ons Mini ELM327 Bluetooh-apparaat hebben 
gecertificeerd. Er zijn twee versies: de Lite-versie, die volledig gratis is, 
en de Professional-versie, zonder reclame en met uitgebreide 
functionaliteiten. Hoewel we het apparaat hebben gecertificeerd met 
Torque, is het ook compatibel met andere ODBII-apps.

U kunt de app downloaden in de Play Store voor Android of de App 
Store voor iOS.

Apparaatconfiguratie in de Torque-app
Wanneer u de Torque-app opent, kan deze het ELM327-apparaat 
automatisch detecteren, maar dat gebeurt niet altijd. Wanneer het 
apparaat door de app wordt herkend, gaat een tweede lampje op de 
ELM327 branden en start de verbinding met de ECU van het voertuig en 
de herkenning van het gebruikte protocol.

Om de verbinding tussen Torque en de ELM327 te forceren moet u het 
configuratiepictogram (een tandwiel) selecteren. Een menu wordt 
geopend en u moet Configuratie > OBD2 Adapteropties > Kies Bluetooth- 
apparaat selecteren. Er verschijnt een lijst met gekoppelde Bluetooth- 
apparaten en u moet OBDII selecteren. Keer terug naar het hoofdscherm 
en wacht tot Torque de verbinding met de ECU heeft voltooid.

De Torque-toepassing gebruiken
Zodra de Torque-app via Bluetooth is gekoppeld en verbonden met de 
ECU van het voertuig, verschijnt bovenin de app een voertuigpictogram 
(dit kan variëren afhankelijk van de versie van de app).

U bent nu verbonden met de ECU van het voertuig en kunt de app 
gebruiken om de status van het voertuig te controleren en de 
belangrijkste indicatoren van het voertuig in de gaten te houden.


