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Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

1 Instrukcje bezpieczeństwa

1.1                                                       Ogólne instrukcje bezpieczeństwa                                      

• Urządzenie BPC-Tool jest przeznaczone wyłącznie do 
użytku w pojazdach samochodowych. Używanie BPC-Tool 
wymaga wiedzy o pojazdach samochodowych, a tym 
samym znajomości źródeł zagrożeń i czynników ryzyka 
występujących w warsztacie lub w pojazdach 
samochodowych.

• Obowiązują wszystkie wskazówki podane w 
poszczególnych rozdziałach instrukcji obsługi. 
Dodatkowo należy stosować się do przedstawionych 
poniżej procedur i wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa.

• Ponadto obowiązują ogólne przepisy inspektoratów 
pracy, zrzeszeń zawodowych, producentów pojazdów i 
ochrony środowiska, jak również wszelkie ustawy, 
rozporządzenia i instrukcje robocze obowiązujące w 
warsztacie.

1.2                                                       Wskazówki bezpieczeństwa dla BPC-Tool

Aby uniknąć nieprawidłowego użytkowania i wynikających z 
niego obrażeń użytkownika lub zniszczenia BPC-Tool, należy 
przestrzegać poniższych zasad: 

• Stosować BPC-Tool wyłącznie do testowania 
akumulatorów (12 V).

• Chronić BPC-Tool przed dłuższym działaniem promieni 
słonecznych.

• Chronić BPC-Tool przed kontaktem z wodą (nie jest 
wodoszczelne).

• Chronić BPC-Tool przed silnymi uderzeniami (nie 
dopuszczać do upadków).
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Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji akumulatora

1.3                                                       Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji 
akumulatora                                                                          

Podczas wykonywania prac przy akumulatorze istnieje 
niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych przez wadliwy 
lub uszkodzony akumulator. W związku z tym należy 
przestrzegać poniższych instrukcji: 

• W pobliżu akumulatorów nie palić tytoniu i nie wytwarzać 
iskier lub ognia.

• Odłożyć biżuterię i zegarki.
• W miarę możliwości nie korzystać z metalowych 

narzędzi, co pozwoli uniknąć iskrzenia i zwarć.

1.4                                                       Środki bezpieczeństwa - ryzyko obrażeń                           

Podczas wykonywania prac przy pojeździe istnieje ryzyko 
zranienia wskutek odtoczenia się pojazdu. W związku z tym 
należy przestrzegać poniższych instrukcji: 

• Złącza urządzenia zawsze podłączać przy wyłączonym 
silniku.

• W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów dodatkowo 
ustawić skrzynię biegów w położeniu parkowania.

• Zabezpieczyć pojazd przed odtoczeniem.
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Środki bezpieczeństwa - oparzenia chemiczne

1.5                                                       Środki bezpieczeństwa - oparzenia chemiczne                 

W przypadku uszkodzenia akumulatora istnieje 
niebezpieczeństwo oparzeń chemicznych na skutek wycieku 
elektrolitu. W związku z tym należy przestrzegać poniższych 
instrukcji: 

• Poparzone części ciała natychmiast spłukać wodą 
(zasięgnąć porady lekarza).

• W przypadku dostania się substancji do organizmu drogą 
oddechową lub połknięcia, natychmiast zasięgnąć porady 
lekarza.

• W razie kontaktu elektrolitu z oczami płukać oczy bieżącą 
wodą przez co najmniej 15 minut i niezwłocznie 
zasięgnąć porady lekarza.

• Nosić odpowiednie okulary ochronne i osłonę twarzy.
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Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

2 Opis produktu

2.1                                                       Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem                             

Battery Power Check-Tool (BPC-Tool) to przenośne urządzenie do kontroli 
akumulatorów o napięciu do 12 V wszystkich popularnych typów i marek. 
BPC-Tool należy podłączyć za pomocą przewodu przyłączeniowego 
bezpośrednio do akumulatora. Dzięki możliwości bezprzewodowego 
połączenia z określonymi urządzeniami diagnostycznymi firmy Hella 
Gutmann za pomocą funkcji Bluetooth można przesłać dane pomiarowe 
do Car History. Ponadto istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli 
akumulatora przy użyciu urządzenia diagnostycznego.

Za pomocą aplikacji BPC-Client można poprzez Bluetooth połączyć BPC- 
Tool z komputerem. Aplikacja BPC-Client to oprogramowanie, które 
można zainstalować w komputerze z systemem Windows. Umożliwia to 
drukowanie wyników testów akumulatora i systemu bez urządzenia 
diagnostycznego. Aplikację BPC-Client można pobrać bezpłatnie ze strony 
internetowej Hella Gutmann.

Aplikację BPC-Client można stosować wyłącznie na komputerze, laptopie 
lub tablecie (nie jest przystosowana do używania na smartfonie).

BPC-Tool można łączyć tylko z wybranymi urządzeniami diagnostycznymi 
firmy Hella Gutmann. Urządzenia diagnostyczne innych producentów nie 
są obsługiwane.

BPC-Tool nie można stosować do kontroli akumulatorów trakcyjnych 
pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

2.2                                                       Wskazówki dotyczące korzystania z funkcji Bluetooth     

Używanie funkcji Bluetooth może być w niektórych krajach ograniczone, a 
nawet całkowicie zakazane przez miejscowe ustawy lub rozporządzenia.

Przed użyciem funkcji Bluetooth należy zasięgnąć informacji o przepisach 
obowiązujących w kraju użytkowania.
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Zakres dostawy

2.3                                                       Zakres dostawy                                                                     

LLiicczzbbaa NNaazzwwaa
1 BPC-Tool z kablem 

przyłączeniowym do 
akumulatora

1 Instrukcja obsługi

1 DVD

2.3.1 Kontrola zakresu dostawy

Sprawdzić zawartość przesyłki przy odbiorze lub zaraz po nim, aby 
umożliwić niezwłoczne zareklamowanie ewentualnych wad i uszkodzeń.

Aby sprawdzić kompletność dostawy, należy wykonać następujące 
czynności:
1. Skontrolować zewnętrzny stan opakowania.

Jeżeli widoczne są uszkodzenia transportowe, w obecności kuriera 
otworzyć przesyłkę i skontrolować urządzenie pod kątem uszkodzeń. 
Wszystkie uszkodzenia transportowe opakowania i uszkodzenia 
urządzenia kurier ma obowiązek spisać w protokole szkód.

2. Otworzyć dostarczony pakiet i sprawdzić jego kompletność na 
podstawie dołączonego wykazu części.

3. Wyjąć BPC-Tool z opakowania.

UWAGA

Niebezpieczeństwo zwarcia przez luźne części w lub na 
BPC-Tool

Niebezpieczeństwo zniszczenia BPC-Tool i elektroniki 
pojazdu

Pod żadnym pozorem nie uruchamiać BPC-Tool, jeśli 
istnieje podejrzenie, że w BPC-Tool lub w jego pobliżu 
znajdują się luźne elementy.

Niezwłocznie poinformować serwis naprawczy firmy Hella 
Gutmann lub partnera handlowego firmy Hella Gutmann.
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Opis produktu BPC-Tool
Górna strona urządzenia

4. Sprawdzić, czy BPC-Tool nie ma uszkodzeń mechanicznych, a przez 
lekkie potrząsanie — czy nie ma w nim luźnych elementów.

2.4                                                       Górna strona urządzenia                                                      

NNaazzwwaa
1 Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
2 Przycisk funkcyjny 1

Możliwość potwierdzenia funkcji.

W przypadku dostępności danej funkcji jej rodzaj jest 
wyświetlany w prawej dolnej części wyświetlacza.

3 Przyciski strzałek

Nawigacja kursorem w menu lub funkcjach
4 Obszar przycisków alfanumerycznych

Możliwość wpisywania wartości numerycznych.
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BPC-Tool Opis produktu
Złącza urządzenia

NNaazzwwaa
5 Włącznik-wyłącznik

Włączanie i wyłączanie urządzenia BPC-Tool.
6 Przycisk funkcyjny 2

Możliwość potwierdzenia funkcji.

W przypadku dostępności danej funkcji jej rodzaj jest 
wyświetlany w lewej dolnej części wyświetlacza.

2.5                                                       Złącza urządzenia                                                                 

NNaazzwwaa
7 Czujnik podczerwieni

Tutaj można wykonywać pomiary temperatury.
8 Złącze ST3

Tutaj można podłączyć dodatkowe elementy pomiarowe, np. 
cęgi amperowe.

9 Kabel przyłączeniowy do akumulatora

2.6                                                       Zasilanie                                                                                

Najlepiej, jeśli urządzenie BPC-Tool jest zasilane z podłączonego 
akumulatora. Jeśli akumulator nie jest podłączony lub nie dostarcza 
odpowiedniego napięcia, jako źródło napięcia należy zastosować 6 baterii 
1,5 V typu AA.
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Zasilanie

2.6.1 Wymiana akumulatorów typu AA

Aby wymienić baterie typu AA, należy wykonać następujące czynności:
1. Wyłączyć BPC-Tool i odłączyć wszystkie przewody.

2. Odkręcić śrubę znajdującą się w pokrywie komory na baterie.
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Zasilanie

3. Ostrożnie zdjąć pokrywę komory na baterie.

4. Wyjąć akumulatory pojedynczo.

UWAGA

Należy uwzględnić kierunek montażu/polaryzacji

5. Po wymianie powtórzyć czynności w odwrotnej kolejności.
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Uruchomienie BPC-Tool BPC-Tool
Włączanie BPC-Tool

3 Uruchomienie BPC-Tool
3.1                                                       Włączanie BPC-Tool

Aby włączyć BPC-Tool, należy wykonać następujące czynności: 

• Za pomocą włączyć BPC-Tool.
BPC-Tool jest włączone.

3.2                                                       Wyłączanie BPC-Tool

Aby wyłączyć BPC-Tool, należy wykonać następujące czynności: 

• Za pomocą wyłączyć BPC-Tool.
BPC-Tool jest wyłączone.
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BPC-Tool Konfiguracja BPC-Tool
Konfiguracja strefy czasowej

4 Konfiguracja BPC-Tool

4.1                                                       Konfiguracja strefy czasowej                                               

Aby skonfigurować strefę czasową, należy wykonać następujące 
czynności:
1. W menu głównym wybrać pozycję Ustawienia i potwierdzić za 

pomocą przycisku Wybór.
2. Wybrać pozycję >Strefa czasowa<.
3. Za pomocą wybrać odpowiednią strefę czasową.

Wybór zostanie zapisany automatycznie.
4. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.

4.2                                                       Konfiguracja formatu godziny                                             

Aby skonfigurować format godziny, postępować następująco:

1. W menu głównym wybrać pozycję Ustawienia i potwierdzić za 
pomocą przycisku Wybór.

2. Wybrać >Format godziny<.
3. Za pomocą wybrać opcję >24 godziny< lub >12 godzin<.

Wybór zostanie zapisany automatycznie.
4. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.

4.3                                                       Konfiguracja czasu letniego                                                 

Aby skonfigurować czas letni, należy wykonać następujące czynności:

1. W menu głównym wybrać pozycję Ustawienia i potwierdzić za 
pomocą przycisku Wybór.

2. Wybrać pozycję >Czas letni<.
3. Za pomocą wybrać opcję >Aktywowano< lub 

>Dezaktywowano<.
Wybór zostanie zapisany automatycznie.

4. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.
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Konfiguracja formatu daty

4.4                                                       Konfiguracja formatu daty                                                   

Aby skonfigurować format daty, należy postąpić następująco:

1. W menu głównym wybrać pozycję Ustawienia i potwierdzić za 
pomocą przycisku Wybór.

2. Wybrać pozycję >Format daty<.

3. Za pomocą wybrać opcję >DD-MM-RRRR< lub >MM/DD/RRRR<.
Wybór zostanie zapisany automatycznie.

4. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.

4.5                                                       Konfiguracja języka                                                              

Aby skonfigurować język, należy wykonać następujące czynności:

1. W menu głównym wybrać pozycję Ustawienia i potwierdzić za 
pomocą przycisku Wybór.

2. Wybrać pozycję >Język<.

3. Za pomocą wybrać odpowiedni język.
Wybór zostanie zapisany automatycznie.

4. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.

4.6                                                       Konfiguracja jednostek temperatury                                  

Aby skonfigurować jednostkę temperatury, należy wykonać następujące 
czynności:

1. W menu głównym wybrać pozycję Ustawienia i potwierdzić za 
pomocą przycisku Wybór.

2. Wybrać >Jednostka temperatury<.

3. Za pomocą wybrać opcję >°C (stopnie Celsjusza)< lub >°F 
(stopnie Fahrenheita)<.
Wybór zostanie zapisany automatycznie.

4. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.
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BPC-Tool Konfiguracja BPC-Tool
Konfiguracja separatora dziesiętnego

4.7                                                       Konfiguracja separatora dziesiętnego                                

Aby skonfigurować separator dziesiętny, należy wykonać następujące 
czynności:
1. W menu głównym wybrać pozycję Ustawienia i potwierdzić za 

pomocą przycisku Wybór.
2. Wybrać pozycję >Separator dziesiętny<.
3. Za pomocą wybrać >, (przecinek)< lub >. (kropka)<.

Wybór zostanie zapisany automatycznie.
4. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.

4.8                                                       Konfiguracja kontrastu wyświetlacza                                 

Aby ustawić kontrast wyświetlacza, należy wykonać następujące 
czynności:
1. W menu głównym wybrać pozycję Ustawienia i potwierdzić za 

pomocą przycisku Wybór.
2. Wybrać pozycję >Kontrast wyświetlacza<.
3. Za pomocą wybrać odpowiedni kontrast.

Wybór zostanie zapisany automatycznie.
4. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.

4.9                                                       Czas w trybie czuwania                                                        

Wyświetlana jest informacja, po jakim czasie BPC-Tool przełączy się na 
tryb czuwania. Wartość jest ustawiona fabrycznie i nie można jej zmienić.

4.10                                                       Konfiguracja instrukcji                                                         

Tutaj można skonfigurować wyświetlanie dodatkowych instrukcji 
roboczych. Zaleca się aktywowanie wyświetlania instrukcji.

Aby skonfigurować instrukcje, postępować następująco:
1. W menu głównym wybrać pozycję Ustawienia i potwierdzić za 

pomocą przycisku Wybór.
2. Wybrać pozycję >Instrukcje<.
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Konfiguracja instrukcji

3. Za pomocą wybrać opcję >Aktywowano< lub 
>Dezaktywowano<.
Wybór zostanie zapisany automatycznie.

4. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.
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BPC-Tool Serwis
Wyświetlanie informacji o produkcie

5 Serwis
Tu można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące następujących 
funkcji:

• Informacja o produktach

• Samotest

• Informacje z pamięci

Dodatkowo można powrócić do ustawień fabrycznych.

5.1                                                       Wyświetlanie informacji o produkcie                                  

W tym miejscu są zapisane m.in. wszystkie informacje potrzebne do 
zidentyfikowania BPC-Tool.

Aby wyświetlić informacje o produkcie, należy wykonać następujące 
czynności:

1. W menu głównym wybrać pozycję Konserwacja i potwierdzić 
przyciskiem Wybór.

2. Wybrać pozycję >Informacje o produkcie< i potwierdzić przyciskiem 
Wybór.
Zostanie wyświetlone okno informacyjne. Znajdują się w nim różne 
informacje, np. wersja oprogramowania sprzętowego i numer seryjny.

3. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.

5.2                                                       Uruchamianie samotestu                                                     

Tu można wyświetlić parametry systemowe, m.in. parametry pamięci 
wewnętrznej, baterii wewnętrznych i Bluetooth.

Aby przeprowadzić samotest, należy wykonać następujące czynności:

1. W menu głównym wybrać pozycję Konserwacja i potwierdzić 
przyciskiem Wybór.
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Serwis BPC-Tool
Wyświetlanie informacji z pamięci

2. Wybrać pozycję >Samotest< i potwierdzić za pomocą przycisku 
Wybór.
Zostaną wyświetlone m.in. następujące informacje: 

• Napięcie akumulatora
• Status ładowania
• Status Bluetooth

3. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.

5.3                                                       Wyświetlanie informacji z pamięci                                      

Aby wyświetlić informacje z pamięci, należy wykonać następujące 
czynności:
1. W menu głównym wybrać pozycję Konserwacja i potwierdzić 

przyciskiem Wybór.
2. Wybrać pozycję >Informacje z pamięci< i potwierdzić przyciskiem 

Wybór.
Zostaną wyświetlone informacje z pamięci

3. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.

5.4                                                       Przywracanie ustawień fabrycznych                                   

Tutaj można przywrócić ustawienia fabryczne BPC-Tool. Podczas 
resetowania do ustawień fabrycznych zostaną skasowane wszystkie dane 
i pliki.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy wykonać następujące 
czynności:
1. W menu głównym wybrać pozycję Konserwacja i potwierdzić 

przyciskiem Wybór.
2. Wybrać pozycję >Przywracanie ustawień fabrycznych< i potwierdzić 

za pomocą przycisku Wybór.
3. Przeczytać monit bezpieczeństwa.
4. Nacisnąć przycisk Tak, aby potwierdzić.

BPC-Tool zostanie automatyczne zresetowane do stanu fabrycznego.
5. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.
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6 Praca z BPC-Tool przez urządzenie diagnostyczne
6.1                                                       Wymagania dotyczące podłączania BPC-Tool

• Urządzenie diagnostyczne musi obsługiwać stosowanie BPC-Tool.

6.2                                                       Podłączenie do urządzenia diagnostycznego                     

Aby połączyć BPC-Tool z urządzeniem diagnostycznym, należy wykonać 
następujące czynności:
1. W menu głównym wybrać pozycję Aktywacja połączenia i 

potwierdzić za pomocą przycisku Wybór.
W nagłówku wyświetlony zostanie symbol Bluetooth.

2. Nacisnąć przycisk Zamknij, aby zamknąć okno komunikatu.
3. Skonfigurować urządzenie diagnostyczne w celu połączenia go z BPC- 

Tool zgodnie z podręcznikiem użytkownika.
Można teraz korzystać z BPC-Tool poprzez urządzenie diagnostyczne.

Sposób korzystania z BPC-Tool poprzez urządzenie diagnostyczne jest 
opisany w dokumentacji odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
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7 Praca z BPC-Tool

7.1                                                       Symbole                                                                                 

SSyymmbbooll ZZnnaacczzeenniiee
Test akumulatora

Tutaj można wykonać test akumulatora dla pojazdów bez 
funkcji start/stop.
Test start/stop

Tutaj można wykonać test akumulatora dla pojazdów z 
funkcją start/stop.
Test systemu

Tutaj można wykonać test systemu dla pojazdów z 
funkcją start/stop lub bez funkcji start/stop.
Aktywacja połączenia

Tutaj można aktywować połączenie Bluetooth.
Raporty

Tu można wyświetlić m.in. raport z ostatniego testu 
akumulatora lub testu systemu.
Serwis

Tutaj można wyświetlić szczegółowe informacje na temat 
BPC-Tool, np.: 

• Nr seryjny
• Status Bluetooth
• Wynik testu akumulatora
Ustawienia

Tutaj można skonfigurować BPC-Tool.
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7.2                                                       Podłączenie BPC-Tool do akumulatora                              

7.2.1 Wymagania dot. testu akumulatora

Aby móc przeprowadzić test akumulatora, należy zwrócić uwagę na 
następujące punkty: 

• Jest zaciągnięty hamulec ręczny.
• W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów dźwignia sterująca jest 

dodatkowo ustawiona w pozycji postojowej.
• Pojazd jest zabezpieczony przed stoczeniem się.
• Akumulator jest w idealnym stanie po konserwacji.

7.2.2 Podłączanie zacisków

UWAGA

Przepięcie

Niebezpieczeństwo pożaru/uszkodzenia BPC-Tool oraz 
elementów w jego otoczeniu

Nie przekraczać maks. dopuszczalnego napięcia BPC-Tool:

• Napięcie stałe: 35 V

WSKAZÓWKA

Jeśli akumulator jest wymontowany z pojazdu, należy 
przestrzegać poniższych zasad:

• Podczas podnoszenia akumulatora zawsze korzystać z 
odpowiedniego urządzenia lub pasa do podnoszenia.

Aby podłączyć zaciski do akumulatora, należy wykonać następujące 
czynności:
1. Podłączyć czerwony zacisk do bieguna dodatniego (+).
2. Podłączyć czarny zacisk do bieguna ujemnego (–).

W razie nieprawidłowego podłączenia zacisków do akumulatora, 
wyświetlony zostanie następujący tekst: Zaciski podłączone 
nieprawidłowo. Podłączyć czerwony zacisk do bieguna dodatniego (+), a 
czarny do ujemnego (–).
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3. Jeśli zaciski zostały podłączone nieprawidłowo, powtórzyć czynności 1 
+ 2.
Jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie testu akumulatora, 
wyświetlany jest następujący tekst: Nieprawidłowe połączenie 
przewodu lub problem z przewodem. Sprawdzić zaciski lub 
Rozpoznano niestabilny akumulator. Sprawdzić połączenia na 
zaciskach.

4. Jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie testu akumulatora, należy 
odłączyć zaciski, wyczyścić bieguny i ponownie podłączyć zaciski.

7.3                                                       Przeprowadzanie testu akumulatora                                  

WSKAZÓWKA

BPC-Tool może wyświetlać dodatkowe instrukcje. Aby 
wyświetlane były dodatkowe instrukcje, należy wykonać 
czynności 1–4 opisane w rozdziale Konfiguracja instrukcji 
(Strona 17).

Aby przeprowadzić test akumulatora, należy wykonać następujące 
czynności:

1. W menu głównym wybrać Test akumulatora i potwierdzić za 
pomocą przycisku Wybór.

2. Wybrać położenie akumulatora i potwierdzić za pomocą przycisku 
Dalej.

3. Wybrać typ akumulatora i potwierdzić za pomocą przycisku Dalej.

4. W razie potrzeby wybrać kolejne pozycje.

5. Wybrać normę dla akumulatora i potwierdzić za pomocą przycisku 
Dalej.

6. Podać wartość prądu rozruchu na zimno i potwierdzić za pomocą 
przycisku Dalej.

7. W razie potrzeby wybrać kolejne pozycje.

8. Ustawić przednią stronę BPC-Tool w kierunku akumulatora.
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9. Nacisnąć przycisk Dalej, aby potwierdzić wskazanie temperatury.
Jeżeli akumulator jest rozładowany, wyświetlana jest informacja: 
Przeprowadzić test rozładowanego akumulatora?

Test rozładowanego akumulatora obejmuje, w przeciwieństwie do 
normalnego testu akumulatora, dodatkowe czynności kontrolne 
mające na celu szybką i niezawodną ocenę stanu akumulatora mimo 
niskiego napięcia.

10. W razie potrzeby wykonać test rozładowanego akumulatora 
przyciskiem Tak.
Alternatywnie anulować test rozładowanego akumulatora przyciskiem 
Nie. W tej sytuacji zostanie przeprowadzony zwykły test akumulatora.

11. Postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
Zostanie przeprowadzony test akumulatora. Wyświetlany jest wynik 
testu akumulatora.

Jeżeli test akumulatora został przeprowadzony prawidłowo, 
wyświetlane są następujące informacje: 

• OK, doładować.
Naładować akumulator i uruchomić go ponownie.

• Akumulator OK
Ponownie uruchomić akumulator.

• Uszkodzone ogniwo, wymienić akum.
Wymienić akumulator i w razie potrzeby powtórzyć test.

• Wymienić akumulator.
Wymienić akumulator i w razie potrzeby powtórzyć test.

Ten komunikat może się pojawić również w sytuacji, gdy np. 
powierzchnia styku zacisków z akumulatorem jest 
niewystarczająca. W takim przypadku należy odłączyć akumulator 
i powtórzyć test wybierając opcję >Poza pojazdem<.

12. Nacisnąć przycisk Dalej, aby powrócić do menu głównego.

25



Praca z BPC-Tool BPC-Tool
Przeprowadzanie testu start/stop

7.4                                                       Przeprowadzanie testu start/stop                                       

WSKAZÓWKA

BPC-Tool może wyświetlać dodatkowe instrukcje. Aby 
wyświetlane były dodatkowe instrukcje, należy wykonać 
czynności 1–4 opisane w rozdziale Konfiguracja instrukcji 
(Strona 17).

Aby przeprowadzić test start/stop, należy wykonać następujące czynności:

1. W menu głównym wybrać pozycję Test start/stop i potwierdzić za 
pomocą przycisku Wybór.

2. Wykonać kroki 2-10 opisane w rozdziale Przeprowadzanie testu 
akumulatora (Strona 24).

3. Postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
Zostanie przeprowadzony test start/stop. Pojawi się wynik testu start/ 
stop.

Po prawidłowym przeprowadzeniu testu start/stop wyświetlane są 
następujące komunikaty: 

• Naładować, ponownie skontrolować.
Naładować akumulator i ponownie przeprowadzić test.

• OK, doładować.
Naładować akumulator i uruchomić go ponownie.

• Akumulator OK
Ponownie uruchomić akumulator.

• Uszkodzone ogniwo, wymienić akum.
Wymienić akumulator i w razie potrzeby powtórzyć test.

• Wymienić akumulator.
Wymienić akumulator i w razie potrzeby powtórzyć test.

Ten komunikat może się pojawić również w sytuacji, gdy np. 
powierzchnia styku zacisków z akumulatorem jest 
niewystarczająca. W takim przypadku należy odłączyć akumulator 
i powtórzyć test wybierając opcję >Poza pojazdem<.

4. Nacisnąć przycisk Dalej, aby powrócić do menu głównego.
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7.5                                                       Przeprowadzanie testu systemu                                         

Jeśli BPC-Tool zostanie połączony z urządzeniem diagnostycznym Hella 
Gutmann, konieczna jest instalacja wersji oprogramowania 47 lub 
wyższej, aby móc przeprowadzić test systemu.

W ramach testu systemu BPC-Tool wykonuje po kolei następujące testy: 

• Test akumulatora

• Test rozrusznika

• Test prądnicy

• Test prądu spoczynkowego

WSKAZÓWKA

Pełny test systemu wymaga niebieskich cęgów amperowych 
(CP 700). Bez cęgów amperowych nie jest możliwy pomiar 
natężenia prądu podczas testu rozrusznika i prądnicy. Nie 
jest też w ogóle przeprowadzany test prądu ciągłego.

WSKAZÓWKA

BPC-Tool może wyświetlać dodatkowe instrukcje. Aby 
wyświetlane były dodatkowe instrukcje, należy wykonać 
czynności 1–4 opisane w rozdziale Konfiguracja instrukcji 
(Strona 17).

Aby przeprowadzić test systemu, wykonać następujące czynności:
1. Podłączyć wtyk elektryczny cęgów amperowych ze strzałką 

skierowaną w dół do złącza ST3 BPC-Tool.

2. W menu głównym wybrać pozycję Test systemu i potwierdzić za 
pomocą przycisku Wybór.

3. Wybrać typ pojazdu i potwierdzić za pomocą Dalej.

4. Wykonać kroki 3-10 opisane w rozdziale Przeprowadzanie testu 
akumulatora (Strona 24).
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5. Postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
Zostanie przeprowadzony test systemu. Wyświetlany jest wynik testu 
akumulatora.

Jeżeli test akumulatora został przeprowadzony prawidłowo, 
wyświetlane są następujące informacje: 

• Naładować, ponownie skontrolować.
Naładować akumulator i ponownie przeprowadzić test.

• OK, doładować.
Naładować akumulator i uruchomić go ponownie.

• Akumulator OK
Ponownie uruchomić akumulator.

• Uszkodzone ogniwo, wymienić akum.
Wymienić akumulator i w razie potrzeby powtórzyć test.
Ten komunikat może się pojawić również w sytuacji, gdy np. 
powierzchnia styku zacisków z akumulatorem jest 
niewystarczająca. W takim przypadku należy odłączyć akumulator 
i powtórzyć test wybierając opcję >Poza pojazdem<.

6. Przyciskiem Dalej kontynuować test systemu na etapie testu 
rozrusznika.

7. Postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie i 
potwierdzać je przyciskiem Dalej.
Zostaną wyświetlone wyniki testu akumulatora.

8. Przyciskiem Dalej kontynuować test systemu na etapie testu prądu 
spoczynkowego.

9. Postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie i 
potwierdzać je przyciskiem Dalej.
Wyświetlany jest wynik testu prądu spoczynkowego.

10. Przyciskiem Dalej kontynuować test systemu.
Zostanie wyświetlone podsumowanie testu systemu.

11. Przyciskiem Koniec powrócić do menu głównego.

7.6                                                       Raporty                                                                                  

Tutaj można wyświetlić następujące raporty: 
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• Wynik ostatniego testu akumulatora
• Statystyka wszystkich testów akumulatora

7.6.1 Wyświetlanie wyniku testu akumulatora

Aby wyświetlić ostatni wynik testu akumulatora, należy wykonać 
następujące czynności:
1. W menu głównym wybrać pozycję Raporty i potwierdzić 

przyciskiem Wybór.
2. Wybrać pozycję >Wynik testu akumulatora< i potwierdzić 

przyciskiem Wybór.
Zostanie wyświetlony ostatni wynik testu akumulatora.

3. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.

7.6.2 Wyświetlanie statystyk testu akumulatora

Aby wyświetlić statystykę testu akumulatora, należy wykonać następujące 
czynności:
1. W menu głównym wybrać pozycję Raporty i potwierdzić 

przyciskiem Wybór.
2. Wybrać pozycję >Statystyki testu akumulatora< i potwierdzić 

przyciskiem Wybór.
Zostanie wyświetlona statystyka testu akumulatora.

3. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.

7.6.3 Wyświetlanie wyniku testu systemu

Aby wyświetlić ostatni wynik testu systemu, należy wykonać następujące 
czynności:
1. W menu głównym wybrać pozycję Raporty i potwierdzić 

przyciskiem Wybór.
2. Wybrać pozycję >Wynik testu systemu< i potwierdzić przyciskiem 

Wybór.
Wyświetli się ostatni wynik testu systemu.

3. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.
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7.6.4 Wyświetlanie statystyk systemu

Aby wyświetlić statystyki systemu, należy postąpić następująco:
1. W menu głównym wybrać pozycję Raporty i potwierdzić 

przyciskiem Wybór.
2. Wybrać pozycję >Statystyki testu systemu< i potwierdzić przyciskiem 

Wybór.
Zostaną wyświetlone statystyki systemu.

3. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.

7.6.5 Kasowanie statystyk

Aby skasować statystyki testów, postąpić następująco:
1. W menu głównym wybrać pozycję Raporty i potwierdzić 

przyciskiem Wybór.
2. Wybrać pozycję >Statystyki testu akumulatora< lub >Statystyki 

testu systemu< i potwierdzić przyciskiem Wybór.
3. Za pomocą Kasuj skasować statystyki testu.
4. Przeczytać monit bezpieczeństwa.
5. Nacisnąć przycisk Tak, aby potwierdzić.

Statystyki testu zostaną skasowane.
6. Nacisnąć przycisk Wstecz, aby powrócić do menu głównego.
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8 Aplikacja BPC-Client
Aplikacja BPC-Client umożliwia używanie BPC-Tool w sposób niezależny. 
Za pomocą aplikacji BPC-Client można wykonywać następujące funkcje: 

• Przypisanie BPC-Tool
• Aktualizacja BPC-Tool
• Wydruk wyniku testu akumulatora
• Wydruk wyniku testu systemu

8.1                                                       Instalacja                                                                               

8.1.1 Wymagania systemowe

• min. 128 MB wolnej pamięci operacyjnej (RAM)
• min. 75 MB wolnej pamięci na twardym dysku
• min. 1 wolny port USB komputera
• uprawnienia administratora Windows (do instalacji)

8.1.2 Obsługiwane systemy operacyjne

• Microsoft Windows Vista lub nowszy
• Microsoft Windows 7 lub nowszy
• Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy

8.1.3 Instalacja aplikacji BPC-Client

Instalacja odbywa się przy pomocy asystenta, który prowadzi użytkownika 
przez kolejne etapy.

Aby zainstalować aplikację BPC-Client, wykonać następujące czynności:
1. Włączyć komputer.
2. Otworzyć stronę internetową Hella Gutmann.
3. Wybrać Narzędzia > BPC-Tool.
4. Wybrać zakładkę >Aplikacja BPC-Client<.

Pojawi się okno Serwis aktualizacji HGS.
5. Wybrać zakładkę >Oprogramowanie<.
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6. Za pomocą zainstalować aplikację BPC-Client.
Pojawi się okno konfiguracji aplikacji BPC-Client.

7. Kliknąć >Dalej<.
Zostaną wyświetlone OWH.

8. Przeczytać tekst Ogólnych Warunków Handlowych i potwierdzić je na 
końcu tekstu.

9. Kliknąć >Dalej<.
Zostanie wyświetlone okno wyboru.

Asystent proponuje folder instalacyjny dla plików aplikacji BPC-Client. 
Jeżeli pliki mają zostać zapisane w innym folderze, można wybrać 
odpowiedni folder za pomocą opcji >Wybierz...<. Pliki zostaną 
zapisane w wybranym folderze pod koniec instalacji.

10. Kliknąć >Dalej<.

11. Kliknąć >Instaluj<.
Jeśli na komputerze nie jest zainstalowany program Microsoft Visual C 
++, zostaną wyświetlone warunki licencji Microsoft Visual C++.

12. Przeczytać i zaakceptować warunku licencji Microsoft Visual C++.

13. Kliknąć >Instaluj<.
Rozpocznie się instalacja Microsoft Visual C++.

14. Zaczekać na zakończenie instalacji.

15. Kliknąć >Zamknij<.
Instalacja Microsoft Visual C++ została zakończona.

Rozpocznie się instalacja aplikacji BPC.

16. Potwierdzić zasady bezpiecznej instalacji Windows.

17. Zaczekać na zakończenie instalacji.

18. Kliknąć >Zakończ<.
Pliki zostaną zapisane w katalogu docelowym.

W tym momencie instalacja aplikacji BPC-Client zostaje zakończona.
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8.2                                                       Uruchomienie aplikacji BPC-Client

8.2.1 Połączenie z komputerem

WSKAZÓWKA

Aplikacja BPC-Client musi być zawsze połączona poprzez 
Bluetooth z komputerem, na którym jest używana aplikacja 
BPC-Client oraz z BPC-Tool.

Aplikacja BPC-Client zawiera komponenty oprogramowania. Dlatego też 
niektóre funkcje aplikacji BPC-Client wymagają połączenia z Bluetooth.

8.2.2 Uruchomienie aplikacji BPC-Client

WSKAZÓWKA

Przy pierwszym uruchomieniu trzeba skojarzyć aplikację 
BPC-Client z Bluetooth. W tym celu konieczne jest połączenie 
aplikacji BPC-Client z adapterem Bluetooth.

Aby uruchomić aplikację BPC-Client, wykonać następujące czynności:
1. Aktywować funkcję Bluetooth w komputerze lub podłączyć adapter 

Bluetooth do portu USB komputera.

2. Wybrać Start > Wszystkie programy > Hella Gutmann Solutions > 
Aplikacja BPC-Client.

Aplikacja BPC-Client zostanie uruchomiona.

Plik Ustawienia Po-
moc

8.2.3 Zamknięcie aplikacji BPC-Client

Aby zamknąć aplikację BPC-Client, wykonać następujące czynności:

• Zamknąć aplikację BPC-Client przy użyciu opcji Plik > Zamknij.
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8.3                                                       Konfiguracja aplikacji BPC-Client

8.3.1 Konfiguracja języka

W oprogramowaniu wielojęzycznym tutaj można wybrać wersję językową. 
Po zmianie języka aplikacja BPC-Client będzie wyświetlana w wybranym 
języku.

Aby skonfigurować ustawienie języka, należy wykonać następujące 
czynności:
1. Wybrać Ustawienia > Język.

Wybór języków jest zależny od oprogramowania
2. Wybrać żądany język.
Wybór zostanie zapisany automatycznie.

8.3.2 Wprowadzanie danych warsztatu

Aby wprowadzić dane firmy lub warsztatu, należy wykonać następujące 
czynności:
1. Wybrać Ustawienia > Dane warsztatu.
2. W polu Firma wpisać nazwę firmy.
3. Powtórzyć krok 2, aby wprowadzić dalsze dane.
4. Przyciskiem >OK< potwierdzić wprowadzone dane.
Wprowadzone dane są zapisywane automatycznie.

8.3.3 Drukowanie przy pomocy standardowej drukarki komputera

Tutaj można wybrać drukowanie przez standardową drukarkę komputera.

Jeżeli do urządzenia nie jest podłączona dodatkowa drukarka, można 
drukować poprzez drukarkę podłączoną do komputera. W tym przypadku 
musi istnieć połączenie pomiędzy urządzeniem diagnostycznym a 
komputerem. Połączenie z komputerem jest możliwe przy użyciu portu 
USB, Ethernet, Bluetooth, WLAN lub UMTS.

WSKAZÓWKA

Jeśli nie zostanie wybrana standardowa drukarka, to przy 
drukowaniu zostanie wyświetlony wybór drukarek.
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Aby korzystać z funkcji drukowania przy pomocy standardowej drukarki, 
należy wykonać następujące czynności:

• W punkcie Ustawienia aktywować opcję > Używaj drukarki 
standardowej.
Przed opcją >Używaj drukarki standardowej< pojawi się niebieski 
haczyk.

Można teraz korzystać z funkcji drukowania przy użyciu komputera.

8.4                                                       Praca z użyciem aplikacji BPC-Client

8.4.1 Wyszukiwanie BPC-Tool

Aby wyszukać BPC-Tool, należy wykonać następujące czynności:
1. Aktywować funkcję Bluetooth w komputerze lub podłączyć adapter 

Bluetooth do portu USB komputera.
2. Włączyć BPC-Tool i połączyć z adapterem Bluetooth.
3. Wybrać Ustawienia > Znajdź BPC-Tool.

Zostanie nawiązane połączenie z BPC-Tool.

Jeżeli połączenie przez urządzenie z BPC-Tool zostanie nawiązane 
pomyślnie, pojawi się tekst: Znaleziono i zapisano BPC-Tool.

4. Przyciskiem >OK< potwierdzić okno informacyjne.
Wybór zostanie zapisany automatycznie.

Na dolnym pasku symboli jest wyświetlany wybrany numer seryjny BPC- 
Tool, np. BPC-Tool: BPC_0814200xxx — 00:06:66:xx:xx:Ax

8.4.2 Rozpoczęcie aktualizacji BPC-Tool

WAŻNE

Niedostateczne zasilanie napięciem

Utrata danych systemowych

Podczas aktualizacji nie wyłączać urządzenia i BPC-Tool ani 
nie odłączać ich od źródła zasilania.

Zapewnić dostateczne zasilanie napięciem.
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Aby rozpocząć aktualizację BPC-Tool, wykonać następujące czynności:
1. Podłączyć BPC-Tool do akumulatora.
2. Wybrać Ustawienia > Aktualizacja BPC-Tool.

Jeśli w BPC-Tool jest zainstalowana najnowsza wersja, pojawi się 
komunikat: Oprogramowanie zostało już zaktualizowane.

Zostanie rozpoczęta aktualizacja BPC-Tool.

Zostaną wyszukane najnowsze aktualizacje, odpowiednie dane zostaną 
ściągnięte i następnie zainstalowane.

8.4.3 Wydruk wyniku testu akumulatora

Aby wydrukować wynik testu akumulatora, wykonać następujące 
czynności:
1. Nacisnąć aby wydrukować wynik testu akumulatora.

Pojawi się okno Wprowadź dodatkowe dane.

Dane klienta
Nazwisko:
Ulica/nr:
Kod pocztowy/ 
miejscowość:

Dane pojazdu
Pojazd:
Kod silnika:
Rok produkcji:
Przebieg:
VIN:
Kontroler:

Tutaj można wpisać dane klienta.

WSKAZÓWKA

Wprowadzone dane klienta nie zostaną zapisane. Po 
ponownym uruchomieniu aplikacji BPC-Client 
wprowadzone wcześniej dane klienta zostaną usunięte.
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2. W razie potrzeby wprowadzić dane klienta.
3. Przyciskiem >OK< potwierdzić wprowadzone dane.

WSKAZÓWKA

Jeśli w ustawieniach nie została aktywowana 
standardowa drukarka, to przy drukowaniu jest 
wyświetlany wybór drukarek.

4. Wybrać i potwierdzić drukarkę.
Pojawi się pasek postępu.

Wynik testu akumulatora zostanie wydrukowany.
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Dane warsztatu
Data

Dane klienta
Dane pojazdu

Diagnoza 
akumulatora
Parametry testu Ustalone wartości
Położenie 
akumulatora

: xxx Napięcie [V] : xxx

Rejestracja temp. : xxx Prąd rozruchowy [A] : xxx

Typ akumulatora : xxx Temperatura [°C] : xxx

Norma dotycząca 
akumulatora

: xxx

Prąd rozruchowy [A] : xxx

Test akumulatora
Akumulator prawidłowy. Doładować akumulator.

Stan naładowania (xx)

75 %
Stan zdrowia (xx)

8.4.4 Wydruk wyniku testu systemu

Aby wydrukować wynik testu systemu, wykonać następujące czynności:
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1. Nacisnąć aby wydrukować wynik testu systemu.
Pojawi się okno Wprowadź dodatkowe dane.

Dane klienta
Nazwisko:
Ulica/nr:
Kod pocztowy/ 
miejscowość:

Dane pojazdu
Pojazd:
Kod silnika:
Rok produkcji:
Przebieg:
VIN:
Kontroler:

Tutaj można wpisać dane klienta.

WSKAZÓWKA

Dane klienta nie są zapisywane. Po ponownym 
uruchomieniu aplikacji BPC-Client wprowadzone 
wcześniej dane klienta zostaną utracone.

2. W razie potrzeby wprowadzić dane klienta.
3. Przyciskiem >OK< potwierdzić wprowadzone dane.

WSKAZÓWKA

Jeśli w ustawieniach nie została aktywowana 
standardowa drukarka, to przy drukowaniu jest 
wyświetlany wybór drukarek.

4. Wybrać i potwierdzić drukarkę.
Pojawi się pasek postępu.

Wynik testu systemu zostanie wydrukowany.
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Dane warsztatu
Data

Dane klienta
Dane pojazdu

Diagnoza 
akumulatora
Parametry testu Ustalone wartości
Położenie 
akumulatora

: xxx Napięcie [V] : xxx

Rejestracja temp. : xxx Prąd rozruchowy [A] : xxx

Typ akumulatora : xxx Temperatura [°C] : xxx

Norma dotycząca 
akumulatora

: xxx

Prąd rozruchowy [A] : xxx

Test akumulatora
Akumulator prawidłowy. Doładować akumulator.

Stan naładowania (xx)

75 %
Stan zdrowia (xx)
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Test rozrusznika
Napięcie [V] : xxx

Prąd [A] : xxx

Czas [s] : xxx

Rezystancja [mOhm] : xxx

Napięcie rozruchowe akumulatora OK.

Test prądnicy
Wyłączone odbiorniki. Włączone odbiorniki.

Napięcie [V] : xxx Napięcie [V] : xxx
Prąd [A] : xxx Prąd [A] : xxx

Napięcie ładowania OK.

Wyłączone odbiorniki.

Włączone odbiorniki.

Test prądu 
spoczynkowego
Prąd spoczynkowy [A] -1,30

Czas oczekiwania, aż wszystkie sterowniki przejdą na tryb 
energooszczędny, zależy od producenta i modelu.
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9 Informacje ogólne

9.1                                                       Rozwiązania problemów                                                      

Poniższe zestawienie ma na celu ułatwienie samodzielnego rozwiązania 
drobnych problemów. W tym celu wybrać pasujący opis problemu 
i sprawdzić lub wykonać kolejno czynności opisane w części Rozwiązanie, 
aż do usunięcia problemu.

Problem Rozwiązanie
Nie można uruchomić BPC-Tool. • Nacisnąć włącznik/wyłącznik.

• Skontrolować połączenie 
przewodu łączącego BPC-Tool i 
akumulator.

• Naładować akumulator.
• Wymienić baterie typu AA 

zasilające BPC-Tool.

9.2                                                       Pielęgnacja i konserwacja                                                   

• Z BPC-Tool, podobnie jak z każdym innym urządzeniem, należy 
obchodzić się ostrożnie.

• BPC-Tool należy regularnie czyścić łagodnymi środkami czyszczącymi.

• Do czyszczenia należy stosować dostępne w sprzedaży środki 
czyszczące oraz zwilżoną miękką ściereczkę.

• Uszkodzone kable i części osprzętu należy natychmiast wymienić.

• Używać tylko oryginalnych części zamiennych.

9.3                                                       Utylizacja                                                                               

WSKAZÓWKA

Wymieniona w tym miejscu dyrektywa obowiązuje tylko w 
krajach Unii Europejskiej.
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Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz krajową ustawą o wprowadzaniu do obrotu, odbiorze i nieszkodliwej 
dla środowiska naturalnego utylizacji urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych (ustawa o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych — 
ElektroG) z dnia 16 marca 2005 r. zobowiązujemy się do bezpłatnego 
odbioru i zgodnej z wymienionymi powyżej dyrektywami utylizacji 
wprowadzonych przez nas do obrotu po 13.08.2005 urządzeń po upływie 
okresu ich użytkowania.

Ze względu na to, że opisane tu urządzenie używane jest wyłącznie do 
celów działalności gospodarczej (B2B), nie jest możliwe jego przekazanie 
do publicznego zakładu utylizacyjnego.

Utylizacja urządzenia jest możliwa za podaniem daty zakupu oraz numeru 
urządzenia za pośrednictwem firmy:

Hella Gutmann Solutions GmbH 
Am Krebsbach 2 
79241 Ihringen 
NIEMCY 
Nr rej. WEEE: DE25419042 
Tel.: +49 7668 9900-0 
Faks: +49 7668 9900-3999 
E-mail: info@hella-gutmann.com

WSKAZÓWKA

Akumulatory zawierają trujące substancje. W związku z tym 
nie wolno ich wyrzucać razem z typowymi odpadami 
domowymi, lecz należy je poddawać przepisowej utylizacji.

Akumulatory można też przesyłać do firmy Hella Gutmann, 
która dokonuje ich bezpłatnej utylizacji.

9.4                                                       Dane techniczne BPC-Tool

Dane ogólne

Napięcie zasilania 10-15 V
Zakres pomiarowy 
akumulatora

1,5-16 V

Baterie 6 x 1,5 V AA
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Temperatura 
otoczenia

Zakres roboczy: 0...50°C

Wymiary 60 x 110 x 231 mm (wys. x szer. x gł.)
Interfejsy 1 x ST3

Bluetooth, klasa 1 (maks. 3 Mbit/s)
Zasięg W pomieszczeniu: maks. 10 m

na zewnątrz: maks. 20 m
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