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BPC-Client App Opis produktu
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

1 Opis produktu
1.1                                                       Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem                             

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

Aplikację BPC-Client można stosować wyłącznie na komputerze 
stacjonarnym, laptopie lub tablecie. Nie jest ona przystosowana do 
używania na smartfonie.

Za pomocą aplikacji BPC-Client można wykonywać następujące funkcje:

• Przypisanie BPC-Tool
• Aktualizacja BPC-Tool
• Wydruk wyniku testu akumulatora
• Wydruk wyniku testu systemu
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Instalacja BPC-Client App
Obsługiwane systemy operacyjne

2 Instalacja
2.1                                                       Obsługiwane systemy operacyjne                                       

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

2.2                                                       Wymagania systemowe                                                       

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

2.3                                                       Instalacja aplikacji BPC-Client

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

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

Pojawi się okno Usługa aktualizacji HGS.
5. Wybrać zakładkę >Oprogramowanie<.
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.
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BPC-Client App Instalacja
Instalacja aplikacji BPC-Client

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...<. Na końcu instalacji 
pliki zostaną zapisane w wybranym folderze docelowym.

10. Kliknąć >Dalej<.
11. Kliknąć >Instaluj<.

Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego programu Microsoft 
Visual C++, zostaną wyświetlone warunki licencji Microsoft Visual C++.

12. Przeczytać i potwierdzić warunki 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++ jest zakończona.

Rozpocznie się instalacja aplikacji BPC-Client.
16. W razie potrzeby potwierdzić instrukcje Windows dotyczące 

bezpiecznej instalacji.
17. Zaczekać na zakończenie instalacji.
18. Kliknąć >Zakończ<.

Pliki zostaną zapisane w wybranym folderze docelowym.
Instalacja aplikacji BPC-Client jest zakończona.
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Uruchomienie aplikacji BPC-Client BPC-Client App
Połączenie z komputerem

3 Uruchomienie aplikacji BPC-Client

3.1                                                       Połączenie z komputerem                                                   

WSKAZÓWKA

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

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

3.2                                                       Uruchomienie aplikacji BPC-Client

WSKAZÓWKA
Przy pierwszym uruchomieniu konieczne jest sparowanie 
aplikacji BPC-Client z Bluetooth. Wymaga to połączenia 
aplikacji BPC-Client z adapterem Bluetooth.

Aby uruchomić aplikację BPC-Client, należy wykonać następujące 
czynności:
1. Włączyć 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
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BPC-Client App Uruchomienie aplikacji BPC-Client
Zamknięcie aplikacji BPC-Client

3.3                                                       Zamknięcie aplikacji BPC-Client

Aby zamknąć aplikację BPC-Client, należy wykonać następujące czynności:

• W menu Plik > Zamknij zamknąć aplikację BPC-Client.
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Konfiguracja aplikacji BPC-Client BPC-Client App
Konfiguracja języka

4 Konfiguracja aplikacji BPC-Client

4.1                                                       Konfiguracja języka                                                              

W przypadku oprogramowania wielojęzycznego można tu 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.

4.2                                                       Konfiguracja danych warsztatu                                           

Tutaj można wprowadzić dane firmy lub warsztatu, które mają pojawić się 
na wydruku, np.: 

• Adres firmy

• Numer faksu

• Strona internetowa

4.2.1 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. Potwierdzić wprowadzone dane przyciskiem >OK<.
Wprowadzone dane są zapisywane automatycznie.
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BPC-Client App Konfiguracja aplikacji BPC-Client
Drukowanie przy pomocy standardowej drukarki komputera

4.3                                                       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 
każdym wydruku będzie wyświetlane okno wyboru drukarki.

Aby korzystać z funkcji drukowania przy pomocy standardowej drukarki, 
należy wykonać następujące czynności:

• Dokonać aktywacji w punkcie Ustawienia > Użyj standardowej 
drukarki.
Wstawić niebieski haczyk przed opcją >Użyj standardowej 
drukarki<.

Można teraz korzystać z funkcji drukowania przy użyciu komputera.
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Praca z aplikacją BPC-Client BPC-Client App
Wyszukiwanie BPC-Tool

5 Praca z aplikacją BPC-Client
5.1                                                       Wyszukiwanie BPC-Tool

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

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

Zostanie nawiązane połączenie z BPC-Tool.

Jeżeli poprzez urządzenie uda się nawiązać połączenie z BPC-Tool, 
pojawi się komunikat: Znaleziono i zapisano BPC-Tool.

4. Potwierdzić okno informacyjne przyciskiem >OK<.
Wybór zostanie zapisany automatycznie.

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

5.2                                                       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.

Aby rozpocząć aktualizację BPC-Tool, wykonać następujące czynności:
1. Podłączyć BPC-Tool do akumulatora.
2. Wybrać Ustawienia > Aktualizuj BPC-Tool.

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

Zostanie rozpoczęta aktualizacja BPC-Tool.

Zostaną wyszukane najnowsze aktualizacje, odpowiednie dane zostaną 
ściągnięte i następnie zainstalowane.
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BPC-Client App Praca z aplikacją BPC-Client
Wydruk wyniku testu akumulatora

5.3                                                       Wydruk wyniku testu akumulatora                                     

Aby wydrukować wynik testu akumulatora, należy wykonać następujące 
czynności:

1. Kliknąć aby wydrukować winik 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
Wpisane dane klienta nie są zapisywane w pamięci. Po 
ponownym uruchomieniu aplikacji BPC-Client 
wprowadzone wcześniej dane klienta zostaną skasowane.

2. Wprowadzić dane klienta.
3. Przyciskiem >OK< potwierdzić wprowadzone dane.

WSKAZÓWKA
Jeśli w ustawieniach nie została aktywowana 
standardowa drukarka, to przy wydruku będzie 
wyświetlane okno wyboru drukarki.

4. Wybrać i potwierdzić drukarkę.
Pojawi się pasek postępu.
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Praca z aplikacją BPC-Client BPC-Client App
Wydruk wyniku testu akumulatora

Wynik testu akumulatora zostanie wydrukowany.

12



BPC-Client App Praca z aplikacją BPC-Client
Wydruk wyniku testu systemu

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 akumulatora (xx)

5.4                                                       Wydruk wyniku testu systemu                                            

Aby wydrukować wynik testu systemu, należy wykonać następujące 
czynności:
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Praca z aplikacją BPC-Client BPC-Client App
Wydruk wyniku testu systemu

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 w pamięci. Po ponownym 
uruchomieniu aplikacji BPC-Client wprowadzone 
wcześniej dane klienta zostaną utracone.

2. Wprowadzić dane klienta.
3. Przyciskiem >OK< potwierdzić wprowadzone dane.

WSKAZÓWKA
Jeśli w ustawieniach nie została aktywowana 
standardowa drukarka, to przy wydruku będzie 
wyświetlane okno wyboru drukarki.

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

Wynik testu systemu zostanie wydrukowany.
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BPC-Client App Praca z aplikacją BPC-Client
Wydruk wyniku testu systemu
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Praca z aplikacją BPC-Client BPC-Client App
Wydruk wyniku testu systemu

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 akumulatora (xx)
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BPC-Client App Praca z aplikacją BPC-Client
Wydruk wyniku testu systemu

Test rozrusznika
Napięcie [V] : xxx

Prąd [A] : xxx

Czas [s] : xxx

Rezystancja [mOhm] : xxx

Napięcie rozruchowe akumulatora OK.

Test prądnicy
Odbiorniki wyłączone. Włączone odbiorniki.

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

Napięcie ładowania OK.

Odbiorniki wyłączone.

Włączone odbiorniki.

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

Czas oczekiwania aż wszystkie sterowniki przejdą do trybu 
energooszczędnego zależy od producenta i modelu.
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Notatki BPC-Client App

Notatki
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BPC-Client App Notatki

Notatki
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