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BPC-Client App Productbeschrijving
Gebruik overeenkomstig de bestemming

1 Productbeschrijving
1.1                                                       Gebruik overeenkomstig de bestemming                           

De BPC-Client App is een programma dat kan worden geïnstalleerd op 
pc's die zijn gebaseerd op Windows. Met de BPC-Client App kan de BPC- 
Tool via Bluetooth worden verbonden met de pc. 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.

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
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Installatie BPC-Client App
Ondersteunde besturingssystemen

2 Installatie

2.1                                                       Ondersteunde besturingssystemen                                    

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

2.2                                                       Systeemvereisten                                                                 

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

2.3                                                       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.
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.
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BPC-Client App Installatie
BPC-Client App installeren

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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Ingebruikname van de BPC-Client App BPC-Client App
Verbinding met de pc

3 Ingebruikname van de BPC-Client App

3.1                                                       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.

3.2                                                       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
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BPC-Client App Ingebruikname van de BPC-Client App
BPC-Client App beëindigen

3.3                                                       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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BPC-Client App configureren BPC-Client App
Taal configureren

4 BPC-Client App configureren
4.1                                                       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.

4.2                                                       Werkplaatsgegevens configureren                                     

Hier kunnen de bedrijfs- en werkplaatsgegevens worden ingevoerd die op 
afdrukken moeten worden weergegeven, bijv.: 

• Bedrijfsadres
• Faxnummer
• Website

4.2.1 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.

4.3                                                       Via standaardprinter van een pc afdrukken                       

Hier kan worden ingesteld dat wordt afgedrukt via de standaardprinter 
van de pc.
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BPC-Client App BPC-Client App configureren
Via standaardprinter van een pc afdrukken

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.

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.
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Werken met de BPC-Client App BPC-Client App
BPC-Tool zoeken

5 Werken met de BPC-Client App

5.1                                                       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

5.2                                                       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.

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.
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BPC-Client App Werken met de BPC-Client App
Resultaat van een accutest afdrukken

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

5.3                                                       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.

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.
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Werken met de BPC-Client App BPC-Client App
Resultaat van een accutest afdrukken

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

Het resultaat van de accutest wordt afgedrukt.

12



BPC-Client App Werken met de BPC-Client App
Resultaat van een systeemtest afdrukken

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)

5.4                                                       Resultaat van een systeemtest afdrukken                         

Ga als volgt te werk om het resultaat van een systeemtest af te drukken:
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Werken met de BPC-Client App BPC-Client App
Resultaat van een systeemtest afdrukken

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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BPC-Client App Werken met de BPC-Client App
Resultaat van een systeemtest afdrukken

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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Werken met de BPC-Client App BPC-Client App
Resultaat van een systeemtest afdrukken

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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BPC-Client App Aantekeningen

Aantekeningen
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Aantekeningen BPC-Client App

Aantekeningen
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BPC-Client App Aantekeningen

Aantekeningen
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