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BPC-Tool Veiligheidsaanwijzingen
Veiligheidsaanwijzingen algemeen

1 Veiligheidsaanwijzingen

1.1                                                       Veiligheidsaanwijzingen algemeen                                     

• De BPC-Tool is uitsluitend bedoeld voor gebruik voor 
motorvoertuigen. Voorwaarde voor het gebruik van de 
BPC-Tool is dat de gebruiker beschikt over technische 
kennis van motorvoertuigen en dus ook op de hoogte is 
van de gevaren en risico's die het werken in een 
werkplaats en met motorvoertuigen met zich meebrengt.

• Alle in de afzonderlijke hoofdstukken van de 
gebruikershandleiding voorkomende aanwijzingen en 
opmerkingen zijn van toepassing. De hierna genoemde 
maatregelen en veiligheidsaanwijzingen dienen bovendien 
in acht te worden genomen.

• Voorts zijn van toepassing alle algemene voorschriften 
van de arbeidsinspectiedienst, beroepsorganisaties, 
voertuigfabrikanten, alle verordeningen betreffende 
milieubescherming en alle wettelijke regelingen, 
voorschriften en gedragsregels waaraan een werkplaats 
zich dient te houden.

1.2                                                       Veiligheidsaanwijzingen voor BPC-Tool

Om een verkeerd gebruik en daaruit resulterend persoonlijk 
letsel of onherstelbare beschadiging van de BPC-Tool te 
voorkomen, dient u de volgende punten in acht te nemen: 

• Gebruik de BPC-Tool uitsluitend voor het testen van 
accu's (12 V).

• Stel de BPC-Tool niet bloot aan langdurige zonnestraling.
• Bescherm de BPC-Tool tegen water (apparaat is niet 

waterdicht).
• Bescherm de BPC-Tool tegen harde schokken (niet laten 

vallen).
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Veiligheidsaanwijzingen BPC-Tool
Veiligheidsaanwijzingen voor accu-onderhoud

1.3                                                       Veiligheidsaanwijzingen voor accu-onderhoud                  

Bij werkzaamheden aan de accu bestaat letselgevaar door 
foutieve of beschadigde accu's. Het onderstaande dient 
daarom in acht te worden genomen: 

• Roken, vonken en open vuur zijn in de nabijheid van een 
accu niet toegestaan.

• Doe sieraden en horloges af.
• Gebruik indien mogelijk geen gereedschap uit metaal ter 

vermijding van vonken en kortsluiting.

1.4                                                       Veiligheidsmaatregelen letselgevaar                                 

Bij werkzaamheden aan het voertuig bestaat letselgevaar 
door wegrollen van het voertuig. Het onderstaande dient 
daarom in acht te worden genomen: 

• Voer aansluitingen op het voertuig uitsluitend uit bij 
stilstaande motor.

• Zet voertuigen met automatische versnellingsbak altijd 
ook in de parkeerstand.

• Beveilig het voertuig tegen wegrollen.

6



BPC-Tool Veiligheidsaanwijzingen
Veiligheidsmaatregelen bijtend letsel

1.5                                                       Veiligheidsmaatregelen bijtend letsel                                

Bij beschadiging van de accu bestaat gevaar van bijtend letsel 
door uittredend accuzuur. Het onderstaande dient daarom in 
acht te worden genomen: 

• Spoel de geraakte lichaamsdelen of kleding onmiddellijk 
af met water (consulteer een arts!).

• Consulteer na inademing of doorslikken onmiddellijk een 
arts.

• In geval van oogcontact met accuzuur moeten de ogen 
minimaal 15 minuten worden gespoeld met stromend 
water en moet direct een arts worden geconsulteerd.

• Draag een geschikte veiligheidsbril en een 
gezichtsbescherming.
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Productbeschrijvingen BPC-Tool
Gebruik overeenkomstig de bestemming

2 Productbeschrijvingen

2.1                                                       Gebruik overeenkomstig de bestemming                           

De Battery Power Check-Tool (BPC-Tool) is een mobiel apparaat voor het 
testen van accu's van 12 V van alle gangbare types en merken. De BPC- 
Tool wordt met behulp van de aansluitkabel voor accu's direct op de accu 
aangesloten. Dankzij de mogelijkheid het apparaat via Bluetooth 
draadloos aan te sluiten op bepaalde diagnoseapparaten van Hella 
Gutmann kunnen de meetgegevens worden opgeslagen in de Car History. 
Daarnaast kan de accu met het diagnoseapparaat worden getest.

Met de BPC-Client App kan de BPC-Tool via Bluetooth worden verbonden 
met de pc. De BPC-Client App is een programma dat kan worden 
geïnstalleerd op pc's die zijn gebaseerd op Windows. Dit maakt het 
mogelijk accu- en systeemtesten af te drukken zonder gebruik te maken 
van een diagnoseapparaat. De BPC-Client App kan gratis worden 
gedownload van de homepage van Hella Gutmann.

De BPC-Client App kan uitsluitend worden gebruikt op pc's, laptops en 
tablets en is niet geschikt voor smartphones.

De BPC-Tool kan uitsluitend worden verbonden met bepaalde 
diagnoseapparaten van Hella Gutmann. Diagnoseapparatuur van andere 
producenten wordt niet ondersteund.

De BPC-Tool kan niet worden gebruikt voor het testen van 
hoogspanningsaccu's van hybride of elektrische voertuigen.

2.2                                                       Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de 
Bluetooth-functie                                                                  

De toepassing van de Bluetooth-functie kan door wetgeving of bepalingen 
op dit terrein in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig zijn, resp. 
niet zijn toegestaan.

Neem daarom vóór gebruik van de Bluetooth-functie nota van de 
bepalingen die in uw land van toepassing zijn.
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BPC-Tool Productbeschrijvingen
Leveringsomvang

2.3                                                       Leveringsomvang                                                                 

AAaannttaall AAaanndduuiiddiinngg
1 BPC-Tool met 

aansluitkabel voor accu

1 Gebruikershandleiding

1 Dvd

2.3.1 Leveringsomvang controleren

Controleer de leveringsomvang bij of direct na de levering om eventuele 
schade direct te kunnen reclameren.

Ga als volgt te werk voor het controleren van de leveringsomvang:
1. Controleer of het leveringspakket uiterlijk in goede toestand verkeert.

Wanneer uiterlijke transportbeschadigingen herkenbaar zijn dan moet 
het pakket worden geopend in het bijzijn van de pakketbezorger en het 
apparaat worden gecontroleerd op verborgen beschadigingen. Elke 
vorm van transportschade van het leveringspakket en elke 
beschadiging van het apparaat moet door de pakketbezorger worden 
geprotocolleerd door middel van een schadebericht.

2. Geleverd pakket openen en met behulp van het bijgevoegde 
afleveringsbewijs controleren op volledigheid.

3. Neem de BPC-Tool uit de verpakking.

VOORZICHTIG

Gevaar voor kortsluiting door losse onderdelen in of aan 
de BPC-Tool

Gevaar voor onherstelbare beschadiging van de BPC-Tool 
en/of voertuigelektronica

Neem de BPC-Tool niet in gebruik, wanneer het 
vermoeden bestaat dat zich losse onderdelen in of aan de 
BPC-Tool bevinden.

Informeer onmiddellijk een reparatiedienst van 
Hella Gutmann of een Hella Gutmann-handelspartner.
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Productbeschrijvingen BPC-Tool
Bovenzijde van het apparaat

4. Controleer de BPC-Tool op mechanische beschadiging en door 
voorzichtig schudden op losse onderdelen binnenin.

2.4                                                       Bovenzijde van het apparaat                                                

AAaanndduuiiddiinngg
1 Liquid crystal display

Lcd
2 Functietoets 1

Met deze toets kan een functie worden bevestigd.

Als er een functie beschikbaar is, wordt rechts onder op het 
display aangegeven wat voor functie dit is.

3 Cursortoetsen

Met deze toetsen kan de cursor in menu's of functies worden 
genavigeerd.

4 Alfanumeriek toetsenveld

Hier kunnen numerieke waarden worden ingevoerd.
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BPC-Tool Productbeschrijvingen
Aansluitingen

AAaanndduuiiddiinngg
5 Aan/uit-schakelaar

Met deze toets kan de BPC-Tool worden in- en uitgeschakeld.
6 Functietoets 2

Met deze toets kan een functie worden bevestigd.

Als er een functie beschikbaar is, wordt links onder op het 
display aangegeven wat voor functie dit is.

2.5                                                       Aansluitingen                                                                        

AAaanndduuiiddiinngg
7 Infraroodsensor

Hier kunnen temperatuurmetingen worden uitgevoerd.
8 ST3-aansluiting

Hier kunnen extra meetcomponenten worden aangesloten, 
bijv. een stroomtang.

9 Aansluitkabel voor accu

2.6                                                       Voeding                                                                                  

De BPC-Tool wordt bij voorkeur gevoed met stroom van de aangesloten 
accu. Als er geen accu aangesloten is of de accu onvoldoende spanning 
levert, worden er als spanningsbron 6 batterijen type AA van 1,5 volt per 
stuk gebruikt.
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Productbeschrijvingen BPC-Tool
Voeding

2.6.1 Batterijen type AA vervangen

Ga ter vervanging van batterijen type AA als volgt te werk:
1. Schakel de BPC-Tool uit en verwijder alle aansluitkabels.

2. Verwijder schroef van afdekking batterijvak.
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BPC-Tool Productbeschrijvingen
Voeding

3. Verwijder voorzichtig de afdekking batterijvak.

4. Batterijen afzonderlijk eruit nemen.

VOORZICHTIG

Plaatsingsrichting/polariteit in acht nemen

5. Inbouw dient in omgekeerde volgorde te worden uitgevoerd
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Ingebruikname van de BPC-Tool BPC-Tool
BPC-Tool inschakelen

3 Ingebruikname van de BPC-Tool
3.1                                                       BPC-Tool inschakelen                                                          

Ga als volgt te werk voor het inschakelen van de BPC-Tool: 

• Schakel BPC-Tool in met .
BPC-Tool is ingeschakeld.

3.2                                                       BPC-Tool uitschakelen                                                         

Ga als volgt te werk voor het uitschakelen van de BPC-Tool: 

• Schakel BPC-Tool uit met .
BPC-Tool is uitgeschakeld.

14



BPC-Tool BPC-Tool configureren
Tijdzone configureren

4 BPC-Tool configureren
4.1                                                       Tijdzone configureren                                                          

Ga als volgt te werk voor het configureren van de tijdzone:
1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen en bevestig met Kies.
2. Selecteer >Tijdzone<.
3. Selecteer met de gewenste tijdzone.

De selectie wordt automatisch opgeslagen.
4. Ga met Terug naar het hoofdmenu.

4.2                                                       Formaat voor tijd configureren                                           

Ga als volgt te werk voor het configureren van het tijdformaat:
1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen en bevestig met Kies.
2. Selecteer >Formaat voor tijd<.
3. Selecteer met >24 uur< of >12 uur<.

De selectie wordt automatisch opgeslagen.
4. Ga met Terug naar het hoofdmenu.

4.3                                                       Zomertijd configureren                                                        

Ga als volgt te werk voor het configureren van de zomertijd:
1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen en bevestig met Kies.
2. Selecteer >Zomertijd<.
3. Selecteer met >Geactiveerd< of >Gedeactiveerd<.

De selectie wordt automatisch opgeslagen.
4. Ga met Terug naar het hoofdmenu.

4.4                                                       Datumformaat configureren                                                

Ga als volgt te werk voor het configureren van het datumformaat:
1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen en bevestig met Kies.
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BPC-Tool configureren BPC-Tool
Taal configureren

2. Selecteer >Datumformaat<.
3. Selecteer met >DD-MM-JJJJ< of >MM/DD/JJJJ<.

De selectie wordt automatisch opgeslagen.
4. Ga met Terug naar het hoofdmenu.

4.5                                                       Taal configureren                                                                  

Ga als volgt te werk voor het configureren van de taal:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen en bevestig met Kies.
2. Selecteer >Taal<.
3. Selecteer met de gewenste landstaal.

De selectie wordt automatisch opgeslagen.
4. Ga met Terug naar het hoofdmenu.

4.6                                                       Temperatuureenheden configureren                                  

Ga als volgt te werk voor het configureren van temperatuureenheden:
1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen en bevestig met Kies.
2. Selecteer >Temp. eenheid<.
3. Selecteer met >°C (graad Celsius)< of >°F (graad Fahrenheit)<.

De selectie wordt automatisch opgeslagen.
4. Ga met Terug naar het hoofdmenu.

4.7                                                       Decimaaltekens configureren                                              

Ga als volgt te werk voor het configureren van decimaaltekens:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen en bevestig met Kies.
2. Selecteer >Decimaalteken<.
3. Selecteer >, (komma)< of >. (punt)<.

De selectie wordt automatisch opgeslagen.
4. Ga met Terug naar het hoofdmenu.
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BPC-Tool BPC-Tool configureren
Schermcontrast configureren

4.8                                                       Schermcontrast configureren                                              

Ga als volgt te werk voor het configureren van het schermcontrast:
1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen en bevestig met Kies.
2. Selecteer >Schermcontrast<.
3. Selecteer met de gewenste contrastwaarde.

De selectie wordt automatisch opgeslagen.
4. Ga met Terug naar het hoofdmenu.

4.9                                                       Stand-by-tijd                                                                         

Hier wordt weergegeven na hoeveel tijd de BPC-Tool overschakelt naar de 
stand-by-modus. De betreffende waarde is ingesteld in de fabriek en kan 
niet worden gewijzigd.

4.10                                                       Aanwijzingen configureren                                                  

Hier kan worden ingesteld of er extra handelingsinstructies worden 
weergegeven. Geadviseerd wordt deze aanwijzingen geactiveerd te laten.

Ga als volgt te werk voor het configureren van de aanwijzingen:
1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen en bevestig met Kies.
2. Selecteer >Aanwijzingen<.
3. Selecteer met >Geactiveerd< of >Gedeactiveerd<.

De selectie wordt automatisch opgeslagen.
4. Ga met Terug naar het hoofdmenu.
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Onderhoud BPC-Tool
Productinformatie ophalen

5 Onderhoud
Hier kan gedetailleerde informatie worden opgehaald over de volgende 
functies:

• Productinformatie
• Zelftest
• Geheugeninformatie

Bovendien kan hier een fabrieksreset worden uitgevoerd.

5.1                                                       Productinformatie ophalen                                                  

Hier bevindt zich onder andere alle informatie die noodzakelijk is voor de 
identificatie van de BPC-Tool.

Ga als volgt te werk om productinformatie op te halen:

1. Selecteer in het hoofdmenu Onderhoud en bevestig met Kies.
2. Selecteer >Productinformatie< en bevestig met Kies.

Er verschijnt een informatievenster. Dit bevat onder andere informatie 
over de firmwareversie en het serienummer.

3. Ga met Terug naar het hoofdmenu.

5.2                                                       Zelftest ophalen                                                                    

Hier kunnen systeemparameters worden weergegeven van onder andere 
het interne geheugen, de interne batterijen en Bluetooth.

Ga als volgt te werk om de zelftest op te halen:

1. Selecteer in het hoofdmenu Onderhoud en bevestig met Kies.
2. Selecteer >Zelftest< en bevestig met Kies.

Op het scherm verschijnt onder andere de volgende informatie: 

• Accuspanning
• Laadstatus
• Bluetooth-status

3. Ga met Terug naar het hoofdmenu.
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BPC-Tool Onderhoud
Geheugeninformatie ophalen

5.3                                                       Geheugeninformatie ophalen                                              

Ga als volgt te werk om geheugeninformatie op te halen:
1. Selecteer in het hoofdmenu Onderhoud en bevestig met Kies.
2. Selecteer >Geheugeninformatie< en bevestig met Kies.

Geheugeninformatie wordt weergegeven.
3. Ga met Terug naar het hoofdmenu.

5.4                                                       Fabrieksreset uitvoeren                                                       

Hier kan de BPC-Tool worden teruggezet op de fabrieksinstellingen. Als er 
een fabrieksreset wordt uitgevoerd, worden alle gegevens en bestanden 
teruggezet op de uitleveringstoestand.

Ga voor het uitvoeren van de fabrieksreset als volgt te werk:
1. Selecteer in het hoofdmenu Onderhoud en bevestig met Kies.
2. Selecteer >Fabrieksreset< en bevestig met Kies.
3. Let op de bevestigingsvraag.
4. Met Ja bevestigingsvraag bevestigen.

BPC-Tool wordt automatisch teruggezet in de uitleveringstoestand.
5. Ga met Terug naar het hoofdmenu.
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Werken met de BPC-Tool via een 
diagnoseapparaat

BPC-Tool

Voorwaarden voor aansluiting van de BPC-Tool

6 Werken met de BPC-Tool via een diagnoseapparaat
6.1                                                       Voorwaarden voor aansluiting van de BPC-Tool

• Gebruik met de BPC-Tool wordt door het diagnoseapparaat 
ondersteund.

6.2                                                       Aansluiting op een diagnoseapparaat                                 

Ga als volgt te werk om de BPC-Tool te verbinden met een 
diagnoseapparaat:
1. Selecteer in het hoofdmenu Verb. activeren en bevestig met Kies.

In header verschijnt Bluetooth-symbool.
2. Bevestig het informatievenster met Sluiten.
3. Configureer het diagnoseapparaat volgens de gebruiksaanwijzing voor 

verbinding met de BPC-Tool.
De BPC-Tool kan nu via het diagnoseapparaat worden gebruikt.

Het gebruik van de BPC-Tool met een diagnoseapparaat wordt beschreven 
in de documentatie van het betreffende diagnoseapparaat.
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BPC-Tool Werken met de BPC-Tool
Symbolen

7 Werken met de BPC-Tool

7.1                                                       Symbolen                                                                               

SSyymmbbooooll BBeetteekkeenniiss
Accutest

Hier kan een accutest worden uitgevoerd voor voertuigen 
zonder start/stop-functie.
Start/stop-test

Hier kan een accutest worden uitgevoerd voor voertuigen 
met start/stop-functie.
Systeemtest

Hier kan een systeemtest worden uitgevoerd voor 
voertuigen met en zonder start/stop-functie.
Verb. activeren

Hier kan de Bluetooth-verbinding worden geactiveerd.
Rapporten

Hier kan onder andere een rapport worden ingezien van 
de laatste accutest of systeemtest.
Onderhoud

Hier kan gedetailleerde informatie over de BPC-Tool 
worden opgehaald, bijv.: 

• Serienummer
• Bluetooth-status
• Resultaat accutest
Instellingen

Hier kan de BPC-Tool worden geconfigureerd.
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Werken met de BPC-Tool BPC-Tool
BPC-Tool aansluiten op een accu

7.2                                                       BPC-Tool aansluiten op een accu                                        

7.2.1 Voorwaarden voor accutest

Vóór het kunnen uitvoeren van de accutest moet het volgende in acht 
worden genomen: 

• Parkeerrem aangetrokken.

• Voertuigen met automatische versnellingsbak moeten ook altijd in de 
parkeerstand staan.

• Voertuig tegen wegrollen beveiligd.

• Accu in perfecte onderhoudstoestand.

7.2.2 Klemmen aansluiten

VOORZICHTIG

Overspanning

Brandgevaar/gevaar voor onherstelbare schade aan de BPC- 
Tool en de omgeving

Neem de max. toegestane spanningsbelasting van de BPC- 
Tool in acht:

• Gelijkspanning: 35 V

OPMERKING

Als de accu uit het voertuig is uitgebouwd, neem dan het 
volgende punt in acht:

• Gebruik voor het optillen van de accu steeds 
hefgereedschap of draagriemen.

Ga om klemmen op de accu aan te sluiten als volgt te werk:
1. Sluit de rode klem aan op de pluspool (+).

2. Sluit de zwarte klem aan op de minpool (–).
Als de klemmen verkeerd zijn aangesloten op de accu, verschijnt de 
volgende tekst op het scherm: Klemmen omgekeerd gepoold! Verbind 
rood met pluspool (+), zwart met minpool (-).
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BPC-Tool Werken met de BPC-Tool
Accutest uitvoeren

3. Wanneer de klemmen verkeerd zijn aangesloten, herhaal dan de 
stappen 1 + 2.
Als er geen accutest mogelijk is, verschijnen de volgende teksten op 
het scherm: Slechte klemverbinding of kabelprobleem, controleer de 
klemmen. of Instabiele accu herkend, controleer de klemmen.

4. Als een accutest niet mogelijk is, maak de klemmen dan los, reinig de 
polen en sluit de klemmen weer aan.

7.3                                                       Accutest uitvoeren                                                                

OPMERKING

De BPC-Tool kan desgewenst extra aanwijzingen weergeven. 
Om extra aanwijzingen te laten weergeven, moet u de 
stappen 1-4 zoals beschreven in het hoofdstuk 
Aanwijzingen configureren (Pagina 17) uitvoeren.

Ga voor het uitvoeren van de accutest als volgt te werk:
1. Selecteer in het hoofdmenu Accutest en bevestig met Kies.
2. Selecteer accupositie en bevestig met Volgende.
3. Selecteer accutype en bevestig met Volgende.
4. Selecteer indien nodig verdere sub-items.
5. Selecteer accunorm en bevestig met Volgende.
6. Voer accu-kwalificatie in en bevestig met Volgende.
7. Selecteer indien nodig verdere sub-items.
8. Richt de voorkant van de BPC-Tool naar de accu.
9. Bevestig via Volgende de temperatuurindicatie.

Bij diepontlading van de accu verschijnt de volgende tekst op het 
scherm: Accutest voor ontladen accu uitvoeren?

De accutest voor ontladen accu voert in vergelijking met de 
eenvoudige accutest extra testonderdelen uit om ondanks lage 
spanning de accu snel en betrouwbaar te kunnen beoordelen.

10. Voer eventueel een accutest voor ontladen accu uit via Ja.
Wanneer geen accutest voor ontladen accu zal worden uitgevoerd dan 
dient Nee te worden gekozen. In dit geval wordt er een eenvoudige 
accutest uitgevoerd.
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11. Volg de instructies van het display op.
Er wordt een accutest uitgevoerd. Het resultaat van de accutest wordt 
weergegeven.

Na succesvol uitvoeren van de accutest verschijnt: 

• OK, bijladen.
Accu laden en opnieuw in bedrijf nemen.

• Accu OK
Accu opnieuw in bedrijf nemen.

• Cel defect, vervang accu.
Vervang de accu en test eventueel nogmaals uitvoeren.

• Vervang accu.
Vervang de accu en test eventueel nogmaals uitvoeren.

Deze melding kan ook verschijnen wanneer bijv. het contact van de 
klemmen met de accu niet voldoende is. Klem in dit geval de accu 
af en voer nogmaals test uit en selecteer daarbij >Buiten 
voertuig<.

12. Ga met Volgende terug naar het hoofdmenu.

7.4                                                       Start/stop-test uitvoeren                                                     

OPMERKING

De BPC-Tool kan desgewenst extra aanwijzingen weergeven. 
Om extra aanwijzingen te laten weergeven, moet u de 
stappen 1-4 zoals beschreven in het hoofdstuk 
Aanwijzingen configureren (Pagina 17) uitvoeren.

Ga als volgt te werk om een start/stop-test uit te voeren:

1. Selecteer in het hoofdmenu Start/stop-test en bevestig met Kies.

2. Voer de stappen 2-10 uit zoals beschreven in het hoofdstuk Accutest 
uitvoeren (Pagina 23).
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3. Volg de instructies van het display op.
Er wordt een start/stop-test uitgevoerd. Het resultaat van de start/ 
stop-test wordt weergegeven.

Als de start/stop-test met succes is uitgevoerd, verschijnt de volgende 
tekst op het scherm: 

• Laden, hertesten.
Accu laden en nogmaals testen.

• OK, bijladen.
Accu laden en opnieuw in bedrijf nemen.

• Accu OK
Accu opnieuw in bedrijf nemen.

• Cel defect, vervang accu.
Vervang de accu en test eventueel nogmaals uitvoeren.

• Vervang accu.
Vervang de accu en test eventueel nogmaals uitvoeren.

Deze melding kan ook verschijnen wanneer bijv. het contact van de 
klemmen met de accu niet voldoende is. Klem in dit geval de accu 
af en voer nogmaals test uit en selecteer daarbij >Buiten 
voertuig<.

4. Ga met Volgende terug naar het hoofdmenu.

7.5                                                       Systeemtest uitvoeren                                                         

Als de BPC-Tool wordt verbonden met een diagnoseapparaat van Hella 
Gutmann, moet op dit diagnoseapparaat softwareversie 47 of hoger 
geïnstalleerd zijn. Anders kan de systeemtest niet worden uitgevoerd.

Bij de systeemtest voert de BPC-Tool achtereenvolgens de volgende 
testen uit: 

• Accutest

• Startmotortest

• Generatortest

• Test ruststroom
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OPMERKING

Voor een volledige systeemtest is de blauwe stroomtang 
nodig (CP 700). Zonder stroomtang wordt er bij de 
startmotortest en de generatortest geen stroomsterkte 
gemeten. De ruststroomtest komt helemaal te vervallen.

OPMERKING

De BPC-Tool kan desgewenst extra aanwijzingen weergeven. 
Om extra aanwijzingen te laten weergeven, moet u de 
stappen 1-4 zoals beschreven in het hoofdstuk 
Aanwijzingen configureren (Pagina 17) uitvoeren.

Ga voor het uitvoeren van de systeemtest als volgt te werk:
1. Steek de elektrische connector van de stroomtang met de pijl omlaag 

in de ST3-aansluiting van de BPC-Tool.
2. Selecteer in het hoofdmenu Systeemtest en bevestig met Kies.
3. Selecteer voertuigtype en bevestig met Volgende.
4. Voer de stappen 3-10 uit zoals beschreven in het hoofdstuk Accutest 

uitvoeren (Pagina 23).
5. Volg de instructies van het display op.

Systeemtest wordt uitgevoerd. Accutestresultaat wordt weergegeven.

Na succesvol uitvoeren van de accutest verschijnt: 

• Laden, hertesten.
Accu laden en nogmaals testen.

• OK, bijladen.
Accu laden en opnieuw in bedrijf nemen.

• Accu OK
Accu opnieuw in bedrijf nemen.

• Cel defect, vervang accu.
Vervang de accu en test eventueel nogmaals uitvoeren.
Deze melding kan ook verschijnen wanneer bijv. het contact van de 
klemmen met de accu niet voldoende is. Klem in dit geval de accu 
af en voer nogmaals test uit en selecteer daarbij >Buiten 
voertuig<.

6. Zet systeemtest met startmotortest voort met Volgende.
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7. Volg de aanwijzingen van het scherm op en bevestig met Volgende.
De resultaten van de startmotortest worden weergegeven.

8. Zet systeemtest met ruststroomtest voort met Volgende.

9. Volg de aanwijzingen van het scherm op en bevestig met Volgende.
Het resultaat van de ruststroomtest wordt weergegeven.

10. Zet systeemtest voort met Volgende.
Er verschijnt een samenvatting van de systeemtest op het scherm.

11. Ga met Einde terug naar het hoofdmenu.

7.6                                                       Rapporten                                                                              

Volgende rapporten kunnen hier worden weergegeven: 

• Resultaat van de laatste accutest

• Statistiek van alle accutests

7.6.1 Resultaat accutest ophalen

Ga als volgt te werk om het resultaat van de laatste accutest op te halen:

1. Selecteer in het hoofdmenu Rapporten en bevestig met Kies.

2. Selecteer >Resultaat accutest< en bevestig met Kies.
Het resultaat van de laatste accutest wordt weergegeven.

3. Ga met Terug naar het hoofdmenu.

7.6.2 Statistieken accutest ophalen

Ga als volgt te werk om statistieken accutest op te halen:

1. Selecteer in het hoofdmenu Rapporten en bevestig met Kies.

2. Selecteer>Statistieken accutest< en bevestig met Kies.
Er wordt een statistiek van de accutest weergegeven.

3. Ga met Terug naar het hoofdmenu.
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7.6.3 Resultaat systeemtest ophalen

Ga als volgt te werk om het resultaat van de laatste systeemtest op te 
halen:
1. Selecteer in het hoofdmenu Rapporten en bevestig met Kies.
2. Selecteer >Resultaat systeemtest< en bevestig met Kies.

Het resultaat van de laatste systeemtest wordt weergegeven.
3. Ga met Terug naar het hoofdmenu.

7.6.4 Statistieken systeemtest ophalen

Ga als volgt te werk om statistieken systeemtest op te halen:
1. Selecteer in het hoofdmenu Rapporten en bevestig met Kies.
2. Selecteer >Statistieken sys.test< en bevestig met Kies.

Systeemstatistieken worden weergegeven.
3. Ga met Terug naar het hoofdmenu.

7.6.5 Statistieken wissen

Ga voor het wissen van teststatistieken als volgt te werk:
1. Selecteer in het hoofdmenu Rapporten en bevestig met Kies.
2. Selecteer >Statistieken accutest< of >Statistieken sys.test< en 

bevestig met Kies.
3. Met Wissen teststatistiek wissen.
4. Let op de bevestigingsvraag.
5. Met Ja bevestigingsvraag bevestigen.

De teststatistieken worden gewist.
6. Ga met Terug naar het hoofdmenu.
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8 BPC-Client App
Met de BPC-Client App is het mogelijk de BPC-Tool als stand-alone te 
gebruiken. Met de BPC-Client App kunnen de volgende functies worden 
uitgevoerd: 

• BPC-Tool toewijzen
• BPC-Tool updaten
• resultaat van een accutest afdrukken
• resultaat van een systeemtest afdrukken

8.1                                                       Installatie                                                                               

8.1.1 Systeemvereisten

• Minimaal 128 MB werkgeheugen (RAM)
• Minimaal 75 MB vrije schijfruimte
• Minimaal 1 vrije USB-poort op de pc
• Windows-administratorrechten (voor installatie)

8.1.2 Ondersteunde besturingssystemen

• Microsoft Windows Vista of hoger
• Microsoft Windows 7 of hoger
• Microsoft Internet Explorer 8 of hoger

8.1.3 BPC-Client App installeren

De installatie vindt plaats m.b.v. een assistent die met u de afzonderlijke 
stappen doorneemt.

Ga als volgt te werk om de BPC-Client App te installeren:
1. Pc inschakelen.
2. Roep de homepage van Hella Gutmann op.
3. Selecteer onder Tools > BPC-Tool.
4. Selecteer het tabblad >BPC-Client App<.

Het venster HGS Update Service verschijnt op het scherm.
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5. Selecteer het tabblad >Software<.

6. Installeer met behulp van de BPC-Client App.
Het venster BPC-Client App Setup verschijnt op het scherm.

7. Klik op >Volgende<.
Aansluitend worden de Algemene Voorwaarden weergegeven.

8. Lees de Algemene Voorwaarden geheel door en aanvaard deze aan het 
einde van de tekst.

9. Klik op >Volgende<.
Keuzevenster verschijnt.

Voor de bestanden van de BPC-Client App wordt er een doelmap 
voorgesteld. Als opslag op een andere locatie gewenst is, kan er met 
>Kiezen...< een geschikte doelmap worden geselecteerd. De 
bestanden worden aan het slot van de installatie naar de geselecteerde 
doelmap gekopieerd.

10. Klik op >Volgende<.

11. Klik op >Installeren<.
Wanneer het programma Microsoft Visual C++ niet op de pc is 
geïnstalleerd, verschijnen de Algemene Voorwaarden van Microsoft 
Visual C++ op het scherm.

12. Lees de Algemene Voorwaarden van Microsoft Visual C++ eventueel 
door en bevestig ze vervolgens.

13. Klik op >Installeren<.
De installatie van Microsoft Visual C++ wordt gestart.

14. Wacht tot de installatie is beëindigd.

15. Klik op >Sluiten<.
De installatie van Microsoft Visual C++ is beëindigd.

De installatie van de BPC-Client App wordt gestart.

16. Bevestig eventueel de veiligheidsaanwijzingen van Windows voor de 
installatie.

17. Wacht tot de installatie is beëindigd.

18. Klik op >Voltooien<.
De bestanden worden gekopieerd naar de geselecteerde doelmap.

Daarmee is de installatie van de BPC-Client App beëindigd.
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8.2                                                       Ingebruikname van de BPC-Client App

8.2.1 Verbinding met de pc

OPMERKING

De BPC-Client App moet altijd via Bluetooth verbonden zijn 
met zowel de pc waarop de BPC-Client App wordt gebruikt, 
als de BPC-Tool.

De BPC-Client App bevat software-componenten. Voor bepaalde functies 
van de BPC-Client App is er daarom een verbinding met Bluetooth nodig.

8.2.2 BPC-Client App uitvoeren

OPMERKING

De eerste keer dat de BPC-Client App wordt gestart, moet de 
app worden gekoppeld aan Bluetooth. Daarvoor is er een 
verbinding van de BPC-Client App met een Bluetooth-adapter 
nodig.

Ga als volgt te werk om de BPC-Client App uit te voeren:
1. Activeer de Bluetooth-functie van de pc of steek de Bluetooth-adapter 

in de USB-poort van de pc.

2. Selecteer via Start > Alle programma's > Hella Gutmann Solutions 
> BPC-Client App.

De BPC-Client App wordt gestart.

Bestand Instellingen Help

8.2.3 BPC-Client App beëindigen

Ga als volgt te werk om de BPC-Client App te beëindigen:

• Selecteer onder Bestand > Sluiten om de BPC-Client App te 
beëindigen.
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8.3                                                       BPC-Client App configureren                                               

8.3.1 Taal configureren

Hier kan bij meertalige software de taalvariant worden gekozen. Na 
wijziging van de taal wordt de BPC-Client App weergegeven in de 
geselecteerde taal.

Ga als volgt te werk voor het configureren van de taalinstelling:
1. Selecteer onder Instellingen > Taal.

Welke talen ter keuze worden aangeboden hangt af van de specifieke 
software.

2. Gewenste landstaal selecteren.
De selectie wordt automatisch opgeslagen.

8.3.2 Werkplaatsgegevens invoeren

Ga als volgt te werk om bedrijfs- of werkplaatsgegevens in te voeren:
1. Selecteer onder Instellingen > Werkplaatsgegevens.
2. Voer onder Bedrijf de bedrijfsnaam in.
3. Herhaal stap 2 voor verdere invoeren.
4. Bevestig de invoer met >OK<.
Invoeren worden automatische opgeslagen.

8.3.3 Via standaardprinter van een pc afdrukken

Hier kan worden ingesteld dat wordt afgedrukt via de standaardprinter 
van de pc.

Wanneer geen extra printer op het apparaat zal worden aangesloten, 
bestaat de mogelijkheid via de printer van een pc af te drukken. Hiertoe 
moet er een verbinding bestaan tussen diagnoseapparaat en pc. De 
verbinding kan verlopen via USB-port, Ethernet, Bluetooth, wifi (WLAN) of 
UMTS.

OPMERKING

Wanneer er geen standaardprinter wordt geselecteerd, 
verschijnt er bij het geven van een printopdracht een lijst met 
printers.
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Ga als volgt te werk om via standaardprinter af te drukken:

• Activeer onder Instellingen > Standaardprinter gebruiken.
Voor >Standaardprinter gebruiken< wordt er een blauw vinkje 
gezet.

Nu kan via pc worden afgedrukt.

8.4                                                       Werken met de BPC-Client App

8.4.1 BPC-Tool zoeken

Ga als volgt te werk om BPC-Tool te zoeken:
1. Activeer de Bluetooth-functie van de pc of steek de Bluetooth-adapter 

in de USB-poort van de pc.
2. Schakel de BPC-Tool in en verbind de tool met de Bluetooth-adapter.
3. Selecteer onder Instellingen > BPC-Tool zoeken.

Verbinding met BPC-Tool wordt tot stand gebracht.

Wanneer het apparaat met succes verbinding heeft gemaakt met de 
BPC-Tool, verschijnt de volgende tekst op het scherm: BPC-Tool 
gevonden en opgeslagen.

4. Bevestig het informatievenster met >OK<.
De selectie wordt automatisch opgeslagen.

Op de werkbalk onderaan verschijnt het serienummer van de 
geselecteerde BPC-Tool, bijv. BPC-Tool: BPC_0814200xxx — 
00:06:66:xx:xx:Ax

8.4.2 Update BPC-Tool starten

BELANGRIJK

Voedingsspanning onvoldoende

Verlies van systeemgegevens

Apparaat en BPC-Tool tijdens update niet uitschakelen en 
voedingsspanning niet onderbreken.

Zorg voor voldoende voedingsspanning.
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Ga als volgt te werk voor het starten van een update van de BPC-Tool:
1. BPC-Tool op accu aansluiten.
2. Selecteer onder Instellingen > BPC-Tool updaten.

Wanneer de laatste versie van de BPC-Tool al is gedownload, 
verschijnt de volgende tekst op het scherm: Software al actueel.

Update BPC-tool start.

Nieuw update wordt gezocht, de betreffende bestanden worden 
gedownload en aansluitend geïnstalleerd.

8.4.3 Resultaat van een accutest afdrukken

Ga als volgt te werk om het resultaat van een accutest af te drukken:
1. Druk via het resultaat van de accutest af.

Het venster Aanvullende gegevens invoeren verschijnt op het 
scherm.

Klantgegevens
Naam:
Straat/huisnr.:
Postcode/plaats:

Voertuiggegevens
Voertuig:
Motorcode:
Bouwjaar:
Kilometerstand:
VIN:
Tester:

Hier kunnen klantgegevens worden ingevoerd.

OPMERKING

Als er klantgegevens worden ingevoerd, worden deze niet 
opgeslagen. Wanneer de BPC-Client App opnieuw wordt 
gestart, worden de eventueel eerder ingevoerde 
klantgegevens verwijderd.
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2. Voer eventueel klantgegevens in.
3. Bevestig de ingevoerde gegevens met >OK<.

OPMERKING

Wanneer er bij de instellingen geen standaardprinter is 
geselecteerd, verschijnt er bij het geven van een 
printopdracht een lijst met printers.

4. Selecteer eventueel de gewenste printer en bevestig uw keuze.
Er verschijnt een voortgangsbalk op het scherm.

Het resultaat van de accutest wordt afgedrukt.
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Werkplaatsgegevens
Datum

Klantgegevens
Voertuiggegevens

Accudiagnose
Testparameter Vastgestelde 

waarden
Accupositie : xxx Spanning [V] : xxx

Temperatuurregistra-
tie

: xxx Stroom koude start 
[A]

: xxx

Accutype : xxx Temperatuur [°C] : xxx

Accunorm : xxx
Stroom koude start 
[A]

: xxx

Accutest
Accu in orde. Accu bijladen.

Laadtoestand (xx)

75 %
Gezondheidstoestand (xx)

8.4.4 Resultaat van een systeemtest afdrukken

Ga als volgt te werk om het resultaat van een systeemtest af te drukken:
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1. Druk via het resultaat van de systeemtest af.
Het venster Aanvullende gegevens invoeren verschijnt op het 
scherm.

Klantgegevens
Naam:
Straat/huisnr.:
Postcode/plaats:

Voertuiggegevens
Voertuig:
Motorcode:
Bouwjaar:
Kilometerstand:
VIN:
Tester:

Hier kunnen klantgegevens worden ingevoerd.

OPMERKING

De klantgegevens worden niet opgeslagen. Wanneer de 
BPC-Client App opnieuw wordt gestart, zijn de eerder 
ingevoerde klantgegevens niet meer aanwezig.

2. Voer eventueel klantgegevens in.
3. Bevestig de ingevoerde gegevens met >OK<.

OPMERKING

Wanneer er bij de instellingen geen standaardprinter is 
geselecteerd, verschijnt er bij het geven van een 
printopdracht een lijst met printers.

4. Selecteer eventueel de gewenste printer en bevestig uw keuze.
Er verschijnt een voortgangsbalk op het scherm.

Het resultaat van de systeemtest wordt afgedrukt.
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Werkplaatsgegevens
Datum

Klantgegevens
Voertuiggegevens

Accudiagnose
Testparameter Vastgestelde 

waarden
Accupositie : xxx Spanning [V] : xxx

Temperatuurregistra-
tie

: xxx Stroom koude start 
[A]

: xxx

Accutype : xxx Temperatuur [°C] : xxx

Accunorm : xxx
Stroom koude start 
[A]

: xxx

Accutest
Accu in orde. Accu bijladen.

Laadtoestand (xx)

75 %
Gezondheidstoestand (xx)
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Startmotortest
Spanning [V] : xxx

Stroom [A] : xxx

Tijd [s] : xxx

Weerstand [mΩ] : xxx

Startspanning accu in orde.

Generatortest
Verbruikers uitgeschakeld. Verbruiker(s) ingeschakeld.

Spanning [V] : xxx Spanning [V] : xxx
Stroom [A] : xxx Stroom [A] : xxx

Laadspanning in orde.

Verbruikers uitgeschakeld.

Verbruiker(s) ingeschakeld.

Test ruststroom
Ruststroom [A] -1,30

De wachttijd die benodigd is totdat alle ingebouwde ECU's zich in 
energiebesparingsmodus bevinden varieert al naar gelang merk en 
model.
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9 Algemene informatie
9.1                                                       Probleemoplossingen                                                           

Het overzicht hieronder helpt u erbij kleine problemen zelf op te lossen. 
Kies hiervoor de passende probleembeschrijving en controleer de onder 
Oplossing vermelde punten resp. voer de vermelde handelingen stap voor 
stap uit tot het probleem is verholpen.

Probleem Oplossing
BPC-Tool wil niet starten. • Bedien de aan/uit-schakelaar.

• Controleer verbinding van 
aansluitkabel met BPC-Tool en 
accu.

• Accu laden.
• Vervang batterijen type AA van 

BPC-Tool.

9.2                                                       Verzorging en onderhoud                                                    

• Zoals ieder apparaat moet ook de BPC-Tool zorgvuldig worden 
behandeld.

• Reinig de BPC-Tool regelmatig met een niet-agressief 
reinigingsmiddel.

• Gebruik een normaal schoonmaakmiddel in combinatie met een 
zachte, vochtige poetsdoek.

• Vervang onmiddellijk beschadigde bedrading/onderdelen.
• Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen.

9.3                                                       Afvalverwerking                                                                   

OPMERKING

De hierna vermelde richtlijn is uitsluitend van toepassing 
binnen de Europese Unie.
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Conform richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
en de Duitse wet inzake het in het verkeer brengen, de terugname en de 
niet-milieubelastende verwerking van elektrische en elektronische 
apparatuur ("Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG") van 16 
maart 2005 verbinden wij ons dit door ons na 13 augustus 2005 in het 
verkeer gebrachte apparaat na afloop van de gebruiksduur kosteloos 
terug te nemen en het in overeenstemming met de bovengenoemde 
richtlijnen te verwerken.

Aangezien het onderhavige apparaat een uitsluitend commerciële 
toepassing kent (B2B), is het afgeven ervan bij publiekrechtelijke/ 
overheids-instanties niet toegestaan (geldt voor Bondsrepubliek 
Duitsland).

Dit apparaat kan met opgave van koopdatum en serienummer als afval ter 
verwerking worden ingeleverd bij:

Hella Gutmann Solutions GmbH 
Am Krebsbach 2 
79241 Ihringen 
DUITSLAND 
WEEE-reg.nr.: DE25419042 
Phone: +49 7668 9900-0 
Fax: +49 7668 9900-3999 
Mail: info@hella-gutmann.com

OPMERKING

Batterijen bezitten giftige bestanddelen. Gebruikte accu's 
mogen niet met het gebruikelijke huisafval worden 
verwijderd maar dienen op passende wijze te worden 
verwerkt.

Het is eveneens mogelijk de batterijen voor kosteloze 
verwerking toe te zenden aan Hella Gutmann.

9.4                                                       Technische gegevens BPC-Tool

Algemene gegevens

Voedingsspanning 10-15 V
Meetbereik accu 1,5-16 V
Batterijen/accu's 6x 1,5 V AA
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Omgevingstemperatu-
ur

Werkbereik: 0...50°C

Afmetingen 60 x 110 x 231 mm (H x B x D)
Interfaces 1x ST3

Bluetooth klasse 1 (max. 3 Mbit/s)
Reikwijdte Binnen: max. 10 m

Buiten: max. 20 m
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