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Elementy takie jak nazwy funkcji, nazwy firm oraz znaki handlowe nie są w tej instrukcji specjal-
nie wykazywane, gdyż są one szeroko znane. Nazwy takie jednakże mogą być własnością firm 
lub innych osób prawnych albo fizycznych. 
 
 
Instrukcja ta może być zmieniana w dowolnym momencie bez powiadamiania.  
 
 
© 1997-2000 Wavetek Wandel Goltermann. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna z części tej 
instrukcji nie może być powielana, przesyłana w jakiejkolwiek formie (drukowania, powielania 
lub za pomocą innej metody) bez uprzedniej pisemnej zgody Wavetek Wandel Goltermann. 
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Wstęp 
 
 Dziękujemy za wybranie modelu  serii 

4200S. Urządzenie to zapewni znaczącą pomoc 
przy testowaniu funkcjonalnym, ustawianiu, dostra-
janiu oraz usuwaniu problemów występujących w 
telefonach komórkowych GSM. 
 
Seria ta obejmuje wszystkie modele prezentowane 
w tabeli poniżej: 
 
 

Model Pasmo 
częstotliwości 

Sieć 

 4201S 
 4202S 

0.9/1.8/1.9 GHz 
 

GSM 900/1800/1900 
E-GSM/GSM-R 
GSM 900+ 1800 dwuzakresowy
GSM 900+ 1900 dwuzakresowy

 

 Tryby pracy 

 Szybkie i dokładne pełne testowanie 
telefonu komórkowego z ogólnym okre-
śleniem PASSED (aparat komórkowy 
sprawny) lub FAILED (aparat komórkowy 
uszkodzony). W większości automatycz-
ne testowanie zapewnia wygodną obsłu-
gę. 

 Tryb pracy pozwalający na lokalizację 
usterki w uszkodzonym aparacie telefo-
nicznym. Selektywne wykonywanie indy-
widualnych testów działania. Wyświetla 
pomiary dla oszacowania przez doświad-
czonych użytkowników. Posiada tryb 
asynchroniczny dla ustawiania i dostraja-
nia ustawień RF w aparatach komórko-
wych. 

 

Instrukcja ta dotyczy wszystkich modeli 
 serii 4200S. Nazwa ogólna 

4200 odnosi się, gdy dana funkcja nie 
jest przypisana do określonego modelu. 
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Czy mówisz po angielsku? Tester posiada  wyświetlacz, który pokazuje infor-
macje wyświetlane po angielsku i w kilku innych 
językach. Instrukcja ta zakłada, że jako język komu-
nikatów został wybrany język angielski i w takim 
przypadku ilustracje będą zgadzały się z tym, co 
będzie pojawiało się na wyświetlaczu testera. 
 
 
Jeżeli wybrany został jakiś inny język, to instrukcja 
oraz wskazania wyświetlacza nie będą zgodne. W 
takim przypadku należy przetłumaczyć informacje 
zawarte w instrukcji na inny język lub na krótko prze-
łączyć na wyświetlanie informacji po angielsku (za-
poznaj się również z informacjami zawartymi na 
stronie 2-3). 
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Ważne instrukcje 
Prawidłowa obsługa 

 
Zasilanie AC Dopuszczalne napięcie zasilania linii: 90V do 263V (napięcie AC, 

47 Hz do 63 Hz). Zasilacz automatycznie dostosowuje się do 
napięcia zasilania. 

Stosować wyłącznie do zadań do jakich został 
przeznaczony

 4200S przeznaczony jest wyłącznie do celów testo-
wania działania, ustawiania oraz naprawiania telefonów komór-
kowych pracujących w systemie GSM. 

Warunku zewnętrzne Przechowywać i uruchamiać  4200S jedynie w su-
chym i wolnym od kurzu pomieszczeniu. 
Uruchamiać  4200S w dopuszczalnym zakresie tem-
peratur od 15OC do 35OC. Zwrócić uwagę na dopuszczalne tem-
peratury przechowywania (patrz załącznik: Dane techniczne). 

Cyrkulacja powietrza Otwory wentylacyjne nie powinny pozostać przesłonięte. 
Wyświetlacz może ulec przełamaniu Nie naciskać na wyświetlacz. 

Zgodność elektromagnetyczna Urządzenie to emituje promieniowanie w paśmie fal RF. Z tego 
też powodu w jego pobliżu nie należy przechowywać urządzeń 
czułych na emisję fal elektromanetycznych, jeżeli może to spo-
wodować niebezpieczeństwo. Promieniowanie fal elemtromagne-
tycznych oraz dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa z jakimi 
urządzenie ma być zgodne zostały opisane w deklaracji zgodno-
ści z przepisami UE (patrz Rozdział 6). 

Nie otwierać obudowy Nie wykonywać zmian technicznych, zarówno w urządzeniu jak i 
jego akcesoriach. Wewnątrz nie ma żadnych elementów, które 
wymagałyby regulacji lub wymiany. Nie otwierać obudowy urzą-
dzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. 

Jedynie oryginalne akcesoria Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria. 
Bez rozpuszczalników Do czyszczenia obudowy nie stosować środków czyszczących 

zawierających rozpuszczalniki. 
 
 



 

 1-8

− 
− 
− 

− 
− 

 
 
 

Ochrona Podczas posługiwania się urządzeniem lub jego przechowywania 
unikać następujących elementów: 

silnego bezpośredniego światła 
wibracji 
przedostawania się do wnętrza obudowy cieczy lub małych 
przedmiotów 
równoległego prowadzenia przewodu adaptera RF 
zabrudzenia styków elektrycznych. 

 

Po rozpakowaniu 

• Po rozpakowaniu nie wyrzucać materiałów opakowanio-
wych. Ułatwią one zapakowanie w przypadku przewożenia 

 4200S. 
• Upewnić się, że dostarczone urządzenie jest kompletne. 

Standardowe elementy 
101 30X 1x  420XS (X = 1 lub 2) 
860 188 1x Testowa karta SIM 3/5V, format plug-in 
860 175 1x Adapter SIM (pomiędzy formatem pełnorozmiarowym 

a plug-in) 
290 013 1x Instrukcja obsługi 
880 603 1x Przewód zasilania 
860 378 1x Przewód Centronix (drukarka) 
860 379 1x Przewód RS-232-C (transfer danych do PC) 
860 407 1x Przewód adaptera RF (N/ni-cli, 1,5 m) 

Akcesoria opcjonalne  Listę użytecznych akcesorii dodatkowych zamieszczono w 
Rozdziale 6. 

• Sprawdzić, czy żaden zespół nie został uszkodzony: 
 

 
Nie próbować podłączać  4200S, jeżeli on 
lub jakikolwiek z jego podzespołów jest w sposób 
oczywisty uszkodzony. Zachować opakowanie i zwró-
cić się do dostawcy sprzętu. 
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Przyciski funkcyjne 

 
Przycisk kursora posiada dwie funkcje: 

• wyboru pozycji menu 
• podczas wprowadzania numerów / znaków: pozwala na 

przesunięcie w określone miejsce 
 

Przyciski wielofunkcyjne: Aktualnie przypisana przyciskowi 
funkcja opisana jest w dolnym wierszu wyświetlacza. Jeżeli 
w danym momencie przyciskowi nie jest przypisana funkcja, 
to opis nie jest wyświetlany. 
 
Przywołuje menu rozpoczęcia, aby umożliwić wybranie od-
powiedniego trybu pracy za pomocą przycisków funkcyj-
nych. 

 
Funkcja Help: Wyjaśnia aktualnie wyświetlane menu 

 
 oraz  Przyciski te posiadają dwie funkcje: 

 
• Szybkiego przeglądania (strona po stronie) listy pokazywa-

nej na ekranie (zapisy AUTOTEST oraz zestawy parame-
trów MS TYPE) 
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• Zwiększania lub zmniejszania wartości (+1/-1) wprowadza-

nej w polach dla poziomu mocy RF (Poziom mocy BS oraz 
Poziom Mocy MS) oraz numeru kanału (BCCH i TCH). Dłuż-
sze przytrzymanie przycisku zmienia wartość automatycznie 
(autorepeat). 

 
 Przycisk  spełnia dwie funkcje: 
• powrót do poprzedniego menu 
• porzucenie aktualnego testu 

 
 Przycisk  spełnia trzy funkcje: 
• potwierdzenia wprowadzonej wartości 
• otworzenia podmenu 
• uruchomienia programu 

 
 ...  Przyciski numeryczne i znakowe spełniają następujące 

funkcje: 
• wprowadzania numerów 1 do 9 (np. numerów telefonicz-

nych) 
• wprowadzanie znaków A do Z (np. komentarzy) 
 
* Wprowadzenie gwiazdki 
 

0 <...> Wprowadzenie cyfry zero lub odstępu międzywyrazowego 
(np. pomiędzy dwoma wyrazami w komentarzu) 

 
• Wprowadzenie kropki dziesiętnej (np. 2.5 dB) 

 
Przycisk On/off z diodą LED 
Żółta: stan oczekiwania 
Zielona: włączenie 
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Uruchomienie wstępne 

 
 
 

 
Menu start  4200S 

 

Wszystkim co potrzebne jest do uruchomienia 
 4200S po raz pierwszy, jest podłączenie 

zasilania poprzez odpowiedni przewód zasilania. 
 

 Podłączenie zasilania 

 1   Podłączyć przewód zasilania do gniazda w 
 4200S. 

 2   Podłączyć przewód zasilania do ściennego 
gniazda zasilania. 

 3   Nacisnąć przycisk on/off włączając  
4200S. 

 

 Menu start 

Niezwłocznie po włączeniu,  4200S przez 
krótki czas wyświetla menu inicjalizacyjne (w tym 
okresie poza innymi czynnościami następuje spraw-
dzenie prawidłowości działania samego testera). 
 
Test ten przeprowadzany jest z bezobsługowym 
wentylatorem mającym za zadanie chłodzić pół-
przewodniki. Słyszalny szum powodowany przez 
wentylator jest zjawiskiem normalnym. 
 
Po wyświetleniu menu startowego tester jest gotowy 
do użycia. 
 
Przy pierwszym uruchomieniu testera, w tym mo-
mencie należy nacisnąć przycisk  dostosowu-
jąc konfigurację podstawową  4200S 
zgodnie z własnymi potrzebami (patrz Rozdział 2). 
 
 
Memory used: patrz strona 3-15 
Sync.: patrz strona 6-5 
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Znaczenie przycisków funkcyjnych 
 Przełącza w tryb AUTOTEST (skrócony test aparatu komór-

kowego). Szczegółowe informacje dotyczące tego trybu 
zamieszczono w Rozdziale 3. 

 Wyświetla listę zapisów AUTOTEST (np. w celu wydruko-
wania odpowiedniej listy). Dokładniejsze informacje doty-
czące posługiwania się listami zamieszczono w Rozdziale 3.

 Przywołanie menu SYSTEM INFORMATION (patrz poniżej). 

 Przełącza w tryb FAULT FIND (ustawienia, wyszukiwanie 
usterek). Dokładniejsze instrukcje zamieszczono w Rozdzia-
le 4. 

 Przywołanie menu setup (dla podstawowych ustawień sys-
temu, takich jak język komunikatów lub kontrast). Dokład-
niejsze instrukcje dotyczące procedury ustawień zamiesz-
czono w Rozdziale 2. 

 
 

Informacje systemowe 

 
 

Menu SYSTEM INFORMATION prezentuje następujące in-
formacje: 
- numer seryjny testera 
- numer modelu 
- zainstalowane opcje 
- numer wersji oprogramowania systemowego (firmware) 

data oraz czas utworzenia oprogramowania firmware w 
WWG 

− 

- informacje dotyczące poziomu sprzętowego testera 
- data ostatniej kalibracji fabrycznej 

 W przypadku kontaktu z WWG w celu uzyskania 
wsparcia technicznego prosimy posiadać te in-
formacje (Naciśnięcie przycisku  umożliwi 
wydrukowanie tych informacji). 

Nacisnąć przycisk  lub  powracając do menu start. 
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USTAWIENIA 
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Ustawienia podstawowe 
 

 
 

 
 
 
Jako zasadę przyjmuje się, że ustawienia podsta-
wowe powinny być skonfigurowane jednokrotnie w 
czasie wstępnego ustawiania. Kondensator o dużej 
pojemności zapewnia zasilanie niezbędne do prze-
chowywania ustawień oraz zapisanych wyników, w 
czasie gdy  4200S jest wyłączony. 
 

 Tester wymaga włączenia na około 4 godziny 
co najmniej raz na 14 dni (w celu naładowania 
kondensatora), co zapewni, że dane nie zo-
staną utracone. 

 
 

Kontrast wyświetlacza 

 
 
 

 
 

Umożliwia wyregulowanie kontrastu wyświetla-
cza do warunków otoczenia. 

 1  Posługując się przyciskami kursora, należy 
ustawić kontrast tak, aby uzyskać optymalną 
jakość obrazu w danych warunkach oświetle-
niowych przy normalnym kącie patrzenia (Dłuż-
sze przytrzymanie przycisku kursora w dół uru-
chamia funkcję automatycznego powtarzania). 

 2  Za pomocą przycisku kursora należy wybrać 
jedno z ustawień i potwierdzić za pomocą przy-
cisku : 

 
Normal Tekst= jasny, tło = ciemne 
Inverse Tekst = ciemny, tło = jasne 

 

 3  Powrócić poprzez naciśnięcie przycisku . 
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Język 

 
 

 
 

W celu wybrania języka w jakim tekst wyświe-
tlany jest na wyświetlaczu. 
 

 1  Posługując się przyciskami kursora wybrać 
jeden z oferowanych języków. 

 2  Potwierdzić wybór naciskając przycisk . 

 3  Powrócić poprzez naciśnięcie przycisku . 

 
 Aktualnie dostępnymi językami są Angiel-

ski, Niemiecki, Włoski, Francuski oraz 
Chiński. Przygotowywane są również inne 
języki, które będą dostępne w formie uak-
tualniania oprogramowania systemowego. 
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Drukarka 

 
 
 
 
Przykład 
Liczba wierszy na stronie = 59 
Wolne wiersze u góry = 9 
U góry strony 9 wierszy pozostanie niezadrukowa-
nych. 
Oznacza to, że na całej stronie drukowanych będzie 
50 wierszy jako wynik (59-9). To, czy wydruk wypeł-
ni całą stronę, czy też nie zależy od wielkości 
czcionki ustawionej w drukarce, gdyż  
4200S wyprowadza wyłącznie znaki. 
 
Atrybuty znaków drukowanych na papierze (czcion-
ka, rozmiar, odstęp między wierszami) zależy od 
ustawień drukarki. Oznacza to, że dla zmiany wy-
glądu wydruku rezultatów testu należy zmienić 
ustawienia drukarki. 
 
Do sprawdzenia, czy podłączona drukarka działa 
prawidłowo, czy też nie, należy użyć przycisku  
(patrz strona 2-10). 
 
 

 
 

W celu wybrania drukarki, na którą wyprowa-
dzane mają być wyniki testów. 

 
Wybór drukarki 

 
 1  Posługując się przyciskami kursora wybrać 

producenta drukarki (Epson, HP lub CANON). 
Mogą być stosowane również inne drukarki 
przy założeniu, że posiadają one odpowiednią 
emulację. (Dokładniejsze informacje zamiesz-
czono w instrukcji drukarki). Jeżeli drukarka 
nie posiada emulacji żadnej z drukarek Ep-
son, HP ani CANON, należy wybrać opcję 
ASCII. 

 
 Wszystkie drukarki nie wymagające użycia 

sterownika w systemie DOS mogą być stoso-
wane bezpośrednio. Nowsze drukarki prze-
znaczone wyłącznie do drukowania w syste-
mie Windows ogólnie nie będą mogły być sto-
sowane. Drukarka tego typu może jednak 
drukować teksty list przeniesionych do kom-
putera PC (patrz strona 6-17). 

 
 2  Potwierdzić wybór naciskając przycisk . 
 

Ustawienie długości strony 
Wartość określona w pozycji Lines per page 
określa liczbę drukowanych wierszy na stronie 
(wliczając to puste wiersze u góry strony) za-
wierającej wyniki testów. Wartość wprowadzo-
na w pozycji Empty lines at top set określa licz-
bę pustych wierszy u góry strony, co pozwala 
np. na użycie papieru z nadrukowanymi na-
główkami. 

 
 1  Za pomocą przycisków kursora przejść do 

pola wprowadzania, wprowadzić określoną 
wartość, a następnie potwierdzić ją naciśnię-
ciem przycisku . 

 
 2  Powrócić poprzez naciśnięcie przycisku . 
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Data i czas 

 
 
Zmiana w formacie daty polega na zamianie dwóch 
pierwszych wartości w wierszu daty („Date”). 
 
Po każdym potwierdzeniu ustawienia, ustawianie 
może być kontynuowane lub może nastąpić powrót 
do menu głównego poprzez naciśnięcie przycisku 

. 
 

 
 
W celu ustawienia daty i czasu (prezentowanego w 
menu start oraz drukowanego na wynikach testu). 
 
Format danych 
 
 1  Za pomocą przycisków kursora ustawić wy-

brany format daty (prezentowanej na dole wy-
świetlacza): 

DD/MM/YY = data/miesiąc/rok 
MM/DD/YY = miesiąc/dzień/rok 
 

 2  Potwierdzić ustawienie naciskając przycisk 
. 

 
Czas 
 
 1  Za pomocą przycisków kursora wybrać wiersz 

„Time”. 
 
 2  Wprowadzić aktualny czas stosując format 24 

godzinny (w sposób porównywalny do wpro-
wadzenia 6-cyfrowego numeru na kalkulato-
rze kieszonkowym). 

Przykład: 10:32 
Wprowadzany ciąg cyfr: 103200 
 

 3  Potwierdzić ustawienie naciskając przycisk 
. 

 
Data 
 
 1  Posługując się przyciskami kursora wybrać 

wiersz „Date”. 
 
 2  Wprowadzić aktualny czas stosując aktualnie 

ustawiony format danych (w sposób porów-
nywalny do wprowadzenia 6-cyfrowego nume-
ru na kalkulatorze kieszonkowym). 

Przykład: 14 czerwca 1997 
Wprowadzany ciąg cyfr: 140697 lub 061497 
 

 3  Potwierdzić ustawienie naciskając przycisk 
. 

 
Powrócić poprzez naciśnięcie przycisku . 
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Informacje dotyczące użytkownika 

 
 

Przykład abc 
 
Kolejne naciśnięcia przycisku abc powodują 
wprowadzanie w pozycji kursora następujących 
znaków: 
 
1-sze naciśnięcie = A 
2-gie naciśnięcie = B 
3-cie naciśnięcie = C 
4-te naciśnięcie = 1 
5-te naciśnięcie = A 
6-te naciśnięcie = B 

itd. 
 

 
 
Chcąc wprowadzić tekst, który ma pojawiać się w 
nagłówku drukowanego raportu (np. nazwa firmy). 
 
 1  Za pomocą przycisków kursora wybrać wiersz 

wprowadzania. 
 
 2  Za pomocą klawiatury numerycznej wprowa-

dzić tekst, znak po znaku (cyfry są również 
akceptowane). Kilkukrotnie naciśnięcie przy-
cisku numerycznego, któremu przypisany jest 
dany znak wyświetli ten znak. W momencie 
rozpoczęcia wprowadzania tekstu w menu po-
jawią się specjalne opisy przycisków funkcyj-
nych: 

- Automatyczne wprowadzanie tekstu: Unikać 
przestojów między wprowadzanymi znaka-
mi. Jeżeli przestój będzie trwał przez dłużej 
niż 1 sekundę, aktualnie wybrany znak zo-
stanie zapamiętany, a kursor przesunie się 
do następnej pozycji. 

- Korekty: Posługując się przyciskami kursora 
naprowadzić kursor pod niewłaściwy znak i 
zmienić ten znak. 

- Przycisk  umożliwia skasowanie 
znaku. 

- Przycisk  umożliwia wprowadzenie 
odstępu. 

- Przycisk  umożliwia przełączanie 
między wprowadzaniem wielkich i małych li-
ter. 

 3  Potwierdzić ustawienie naciskając przycisk 
. 

 
 4  Za pomocą przycisków przejść do drugiego 

wiersza i wprowadzić tekst lub naciskając 
przycisk  powrócić do poprzedniego me-
nu. 
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Interfejs PC 

 
 
 
 
Jakie zastosowanie ma komunikacja z PC? 
Ustawienie komunikacji pomiędzy  4200S 
a komputerem PC nie jest trudne, zapewnia zaś 
wiele korzyści. Przykładowo, można wprowadzać 
najnowsze wersje oprogramowania systemowego 
(firmware) pobrane z internetu lub selektywnie po-
bierać wybierane przez użytkownika testy automa-
tyczne w celu ograniczenia wartości generowanych 
dla określonych modeli telefonów komórkowych. 
WWG również posiada odpowiednie oprogramowa-
nie spełniające potrzeby komunikacyjne (niektóre z 
nich są dostępne opcjonalnie). 
 
 

 
 
W celu ustawienia prędkości transmisji (bi-
tów/sekundę) dla komunikacji szeregowej pomiędzy 
PC i  4200S oraz wybrania typu linii ko-
munikacyjnej. 
 
 1  Za pomocą przycisków kursora wybrać odpo-

wiednią prędkość transmisji. Im mniejsza 
prędkość transmisji, tym do obsługi testera 
może być użyty wolniejszy komputer PC. Po-
zostałe parametry komunikacji ustawione są 
na stałe (w tle) na następujące wielkości: 

 
8 bitów danych – brak parzystości – 1 bit stop 
 
 2  Potwierdzić ustawienia naciskając przycisk 

. 
 
 3  Jeżeli do komunikacji szeregowej stosowany 

jest oryginalny przewód komunikacyjny (RS-
232-C), to w wierszu „RXTX lines” za pomocą 
kursora należy ustawić opcję NORMAL. Jeśli 
stosowane są inne przewody komunikacyjne 
(np. Normal przedłużenie linii), RXD oraz TZD 
mogą być zamienione (styk 2 i 3, patrz rów-
nież na stronę 6-4). W takim przypadku nale-
ży wybrać opcję Crossed. 

 
 4  Potwierdzić ustawienia naciskając przycisk 

. 
 
 5  W celu powrotu nacisnąć przycisk . 
 

 Wartości ustawione dla interfejsu szere-
gowego (port COM) na PC muszą być ta-
kie same jak ustawiony w  
4200S. Jeżeli komputer PC ma także moż-
liwość ustawiania protokołu komunikacyj-
nego, to należy wybrać opcję „NONE”. In-
formacje o procedurze ustawiania parame-
trów komunikacyjnych portu szeregowego 
(RS-232-C) jak i również innych parame-
trów komputera PC, zamieszczono w in-
strukcji obsługi dostarczanej wraz z syste-
mem operacyjnym (DOS, Windows 3.xx, 
Windows 95/98). 
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 Wybór protokołu 

Jeżeli  4200S pracuje w trybie zdalnego 
sterowania, protokoł transmisji zapewnia bezpro-
blemowy transfer danych pomiędzy komputerem PC 
oraz testerem (nawiązanie transmisji). Można wy-
brać pomiędzy protokołem programowym i sprzęto-
wym. 
 
X-ON/X-OFF Protokoł ten należy wybrać jeżeli w 

przewodzie połączeniowym kompu-
tera z testerem, do transmisji RS-
232 C, brak jest połączeń RTS oraz 
CTS. (patrz strona 6-4). 

RTS /CTS W przypadku stosowania przewodu, 
w którym zrealizowano wszystkie 
połączenia (oryginalny kabel WWG), 
można wybrać szybszy protokoł z 
obsługą realizowaną sprzętowo. 

 
 Dla komputera PC należy ustawić te same 

parametry portu szeregowego (COM) stoso-
wanego do komunikacji z  4200S. 

 
Ustawiony protokół ma znaczenie tylko, gdy tester 
sterowany jest za pomocą zdalnego sterowania i nie 
wpływa na transmisję danych z zastosowaniem in-
nych protokołów (np. podczas wgrywania uaktual-
nionego oprogramowania systemowego (firmware)). 
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Dźwięk 

 
 

 
 
Procedura pozwala na włączenie i wyłączenie sy-
gnalizacji dźwiękowej  4200S, sygnalizu-
jącej specjalny status obsługi (np. kiedy naciśnięty 
zostanie przycisk, gdy pojawi się błąd lub gdy tester 
jest gotowy do pracy). 
 
 
 1  Za pomocą przycisków kursora wybrać odpo-

wiednie ustawienie. 
 

None Dźwięk jest stale aktywny. 
On Autotest W czasie AUTOTESTU dźwięk 

jest wyłączony. 
All Sounds Dźwięk jest stale wyłączony. 

 
 2  Potwierdzić ustawienie naciskając przycisk 

. 
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Test własny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 4200S sprawdza własne moduły sprzę-
towe i wskazuje, czy pracują one prawidłowo. Wy-
świetla on również informacje o statusie wersji indy-
widualnych modułów. 

Dostęp do menu 
Po pojawieniu się menu SELF CHECK na wyświe-
tlaczu, dostęp do podmenu zawsze podlega tym 
samym wzorcom: 
 
 1  Za pomocą przycisków kursora wybrać odpo-

wiednie menu. 
 
 2  Potwierdzić wybór naciskając przycisk . Na 

wyświetlaczu pojawi się wybrane menu. W 
przypadku pewnych menu dla uruchomienia 
testu wewnętrznego można użyć przycisków 
programowych.  

 
 3  W celu powrotu nacisnąć przycisk . 
 
 

Test drukarki 
 
 
W celu sprawdzenia drukarki. 
 
 1  Podłączyć  4200S (gniazdo Cen-

tronics) do drukarki posługując się kablem 
centronics.  

 
 2  Nacisnąć przycisk  rozpoczynając test 

drukarki. 
 

 Jeżeli drukarka wydrukuje trzy wiersze widocz-
ne na rysunku obok, wydruk wyników drukowa-
nia będzie również prawidłowy. 

 Jeżeli drukarka nie reaguje lub jeżeli uzyskany 
wydruk nie jest prawidłowy, to należy zapoznać 
się z informacjami zamieszczonymi na stronie 
6-6. 

 
 3  W celu powrotu nacisnąć przycisk . 
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Test klawiatury 
 
 
W celu sprawdzenia klawiatury. 
 
Po wywołaniu tego menu rozpoczyna się automa-
tyczny test klawiatury. 
 
 1  Na  4200S nacisnąć kolejno 

wszystkie przyciski. Jeżeli na wyświetlaczu 
pojawi się prawidłowa informacja dotycząca 
naciśniętego przycisku, przycisk ten jest 
sprawny. Numery opisywane są w sposób na-
stępujący, np. przycisk 5 – FIVE. 

 Jeżeli wskazanie na wyświetlaczu nie potwier-
dzi naciśnięcia przycisku, przycisk nie jest 
sprawny (np. skorodowane styki na skutek 
przedostania się do nich płynu). W takim przy-
padku należy skonsultować się z lokalnym 
przedstawicielem Wavetek Wandel Golterman 
(WWG). 

 
 2  W celu powrotu nacisnąć przycisk . 
 
 

Test wyświetlacza 
 
 

W celu sprawdzenia prawidłowości działania 
wyświetlacza ciekłokrystalicznego. 
 
Po przywołaniu tego menu, test rozpocznie się 
automatycznie. 

 
 Wyświetlacz podzielony jest na dwa obszary 

naprzemiennie zmieniające kolor na biały, szary 
lub czarny. Na obszarach tych nie powinny po-
jawiać się wyraźne kropki lub paski.  

 Jeżeli, przykładowo, na wyświetlaczu pojawią 
się czarne lub białe paski, to wyświetlacz jest 
uszkodzony. W takim przypadku należy skon-
sultować się z lokalnym przedstawicielem 
WWG lub autoryzowanym dystrybutorem. 

 
W celu powrotu nacisnąć przycisk . 
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Test wewnętrzny 
 
 
W celu przeprowadzenia testu wewnętrznego waż-
nych modułów oraz napięć zasilacza. 
 
 1  Naciśnięcie przycisku  rozpoczyna 

pojedynczy test, zaś przycisku  test 
ciągły (Naciśnięcie przycisku  zakończy 
test ciągły). W trakcie testu ciągłego wyświe-
tlana jest liczba przeprowadzonych testów 
oraz całkowita liczba wykrytych błędów. 

 
 Wykryte błędy mogą wynikać również z czynni-

ków zewnętrznych (zakłóceń przypadkowych w 
linii zasilania). W takich przypadkach test nale-
ży powtórzyć. Jeśli błąd pojawia się stale, nale-
ży skontaktować się z przedstawicielem WWG. 

 
 2  W celu powrotu nacisnąć przycisk . W 

celu zakończenia testu ciągłego należy naj-
pierw nacisnąć przycisk . 
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Przygotowanie do testów 
 
 

Przygotowania są identyczne dla testów w trybach 
AUTOTEST oraz FAULT FIND. Wymagają jedynie 
dwóch czynności: 

 wprowadzić testową kartę SIM 
 podłączyć zespół testowy do  4200S 

 
 

Instalacja testowej karty SIM 

 
 
Wprowadzić kartę SIM w otwór w taki sposób, że w 
okienku widoczne będą styki. 
 

Upewnić się, że przed przeprowadzeniem testu AU-
TOTEST do aparatu komórkowego wprowadzona 
została karta testowa. Ważne jest to dlatego, że w 
trakcie testu,  4200S próbuje wykonać 
pomiary, na których wykonywanie standardowa kar-
ta SIM generalnie nie pozwala. Testowa karta SIM 
nie jest absolutnie niezbędna podczas przeprowa-
dzania testów w trybie FAULT FIND, lecz jest ona 
pomocna. 
 
 1  Upewnić się, że aparat komórkowy jest wyłą-

czony. 
 

 Zapoznać się z instrukcją obsługi do-
starczaną przez producenta aparatu. 

 
 2  Sprawdzić, czy w aparacie stosuje się pełno-

wymiarową, czy też kartę SIM typu plug-in. 
Karta SIM typu plug-in jest zwykle ukryta pod 
małą klapką pod bateriami. 

 
 3  W przypadku dużych kart SIM niezbędne jest 

użycie adaptera (wyposażenie standardowe) 
dostosowującego testową kartę SIM (plug-in) 
do formatu smartcard. 
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 Po zakończeniu testu należy pamiętać, aby wyjąć 

testową kartę SIM. Aparat z tą kartą nie będzie mógł 
połączyć się z siecią, a więc pomimo jego sprawno-
ści nie będzie on użyteczny dla użytkownika. 

 Informacje dodatkowe: SIM 

Karta Subscriber Identity Module (SIM) zawiera kod 
identyfikujący użytkownika w sieci i jest ona wymie-
nialnym elementem aparatu komórkowego. Jeżeli w 
aparacie nie ma karty SIM, połączenie (z wyjątkiem 
połączeń alarmowych) nie będzie możliwe. W nie-
których aparatach stosowana jest karta smartcard 
SIM (pełnowymiarowa), a w innych typu plug-in. 
 

 
Pełnowymiarowa karta SIM (u góry) i karta SIM 
plug-in. 
 

Należy pamiętać o tym, że karta SIM wy-
posażona jest w procesor i jej wielokrotne 
wyjmowanie oraz wkładanie może dopro-
wadzić do uszkodzenia zestyków. 
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Podłączanie karty testowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

max. ok. 50 cm 

 
Podłączenie bezprzewodowe zespołu testowania. 
Orientacja dwóch anten w stosunku do siebie nie 
jest szczególnie istotna. 
 
 
 

 4200S obsługuje trzy metody łączenia 
się z aparatem komórkowym w celu jego testowania: 
 

 podłączenie bezprzewodowe poprzez antenę 
(akcesoria dodatkowe); 

 połączenie poprzez uniwersalne złącze ante-
nowe (akcesoria dodatkowe); 

 złącze kablowe poprzez kabel adaptujący RF 
oraz adapter RF, który dostosowany jest do 
aparatu (akcesoria dodatkowe). 

Podłączenie przez antenę 

 Zalety 

 Szybkie ustawienie. 
 Można testować wszystkie aparaty GSM. 
 W aparacie testowana jest cała droga sygnału 

RF (wliczając w to antenę). 
 Nie jest potrzebny adapter RF. 

 

 Punkty, na które należy zwrócić uwagę 

 Niektóre testy wymagają dokładnie zdefiniowa-
nych warunków (dokładnie znanego poziomu 
wejściowego RF na wejściu anteny radiowej). 
Przy połączeniach bezprzewodowych te po-
szczególne wartości testowe nie mogą być 
prawidłowo mierzone (zapoznać się również z 
informacjami zamieszczonymi na stronie 3-20). 

 W celu zachowania odpowiedniego rozprze-
strzeniania sygnału w przestrzeni w rozsądnych 
granicach aparat komórkowy nie może być od-
dalony od testera bardziej niż na 50 cm. 

 Pomiędzy testerem a aparatem komórkowym 
nie może znajdować się jakikolwiek przedmiot 
metalowy (efekt ekranowania). Oba te elementy 
nie mogą leżeć na powierzchni przewodzącej. 

 Położone w pobliżu stacje GSM mogą zakłócać 
i zniekształcać wyniki. 
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  Sygnały radiowe mogą powodować rejestrowa-

nie w publicznej sieci radiowej (nieumyślnie). 
Na początku testu należy upewnić się, że sytu-
acja taka nie wystąpiła. 

 

 Podłączenia 

Wybrać odpowiednią antenę do systemu telefonii 
komórkowej (dodatkowe akcesoria, patrz również 
strona 6-35) odpowiednią do pasma częstotliwości i 
podłączyć ją do złącza N w  4200S po-
przez zaciśnięcie pierścienia łączącego. 
 

 Nie stosować nieprawidłowej anteny, gdyż 
może ona zafałszować wyniki testów. Antena 
dla GSM 900/E-GSM posiada ogólną długość 
około 165 mm (6.5”) i na końcu posiada dwa 
żółte pierścienie. Antena dla aparatów GSM 
1800/1900 ma długość około 229 mm (9”) i 
nie posiada pierścieni. 
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Ważną cechą uniwersalnego złącza antenowego 
jest, aby alarmy komórkowe tego samego typu były 
zawsze ustawiane w tej samej pozycji w zacisku. 
 
 
 

 
 
 

Podłączenie poprzez uniwersalne złącze 
antenowe 

 Zalety 

Uniwersalne złącze antenowe jest dostosowane do 
wszystkich systemów (GSM, PCN, PCS). Łączy ono 
w sobie większość zalet połączenia bezprzewodo-
wego przez antenę z połączeniami kablowymi. Bar-
dziej precyzyjnie zdefiniowane warunki testowe 
oznaczają, że pomiary i testy są bardziej dokładne. 
(patrz również informacje zawarte na stronie 3-20). 
 

 Punkty, na które należy zwrócić uwagę 

Uniwersalne złącze antenowe może również reago-
wać na zmiany w warunkach otoczenia (takie jak 
zbliżenie rąk). Precyzyjne pomiary mogą być tylko 
wykonane poprzez podłączenia kablowe. W pobliżu 
nadajników mogą także pojawić się zakłócenia pola 
radiowego również powodujące problemy. W celu 
ograniczenia tych zakłóceń (o około 50 dB), zaleca 
się stosowanie uniwersalnego złącza w połączeniu z 
ekranem RF (akcesoria dodatkowe). 
 

 Podłączenie 

Uniwersalne złącze antenowe należy podłączyć do 
 4200S za pomocą dostarczanego kabla 

adaptera.  
 
Naciskając na mały przycisk zwolnić szczęki i wpro-
wadzić aparat komórkowy w taki sposób, aby jego 
wyświetlacz był skierowany do logo , zaś 
obudowa dotykała podstawy (patrz fotografia). Do-
brze zamknąć zaciski. 

Dodatkowy ekran RF (akcesoria
dodatkowe) ogranicza zakłócenia
wpływające na sygnał RF. Zaleca
się stosowanie ekranu wspólnie
ze złączem. 

 
 Należy pamiętać o tym, aby aparaty komór-

kowe tego samego typu były montowane w 
jednej pozycji. Tylko w ten sposób można za-
gwarantować porównywalność pomiarów. W 
przypadku wybrania automatycznego uru-
chomienia dla AUTOTESTU należy zwrócić 
uwagę na to, czy nie pojawiają się specjalne 
komunikaty (np. prośba o całkowite wysunię-
cie anteny lub sprawdzenie rozmiaru pakietu 
baterii). 
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Połączenie kablowe 

 Zalety 

 Adapter RF ze złączem kablowym gwarantuje 
dokładnie zdefiniowane warunki testowe. 
Oznacza to, że wszystkie testy podają wyniki, 
które mogą być porównywane z parametrami. 

 Jak przy wszystkich testach szacunkowych, 
oszacowanie PASS/FAIL jest bardziej prawi-
dłowe niż przy połączeniach bezprzewodowych. 

 Nie ma możliwości, aby w trakcie testu (nie-
umyślnie) włączyć się w publiczną sieć telefo-
niczną.  

 Nie występują również zagrożenia wynikające z 
pobliskich stacji GSM. 

 

 Punkty, na które należy zwrócić uwagę 

 Przygotowanie do testu trwa dłużej. 
 Metoda ta ogranicza możliwość testowania 

tylko do aparatów do których posiadamy złącze 
RF. 

 Obwody antenowe aparatu nie są testowane. 
 

 Podłączenia 

Wybrać adapter RF (akcesoria dodatkowe) zgodny z 
typem aparatu komórkowego. (patrz również strona 
6-37). Najpierw dokładnie podłączyć przewód adap-
tera RF (1.5 m) do złącza N  4200S i 
adaptera RF. Następnie podłączyć aparat komórko-
wy do złącza. Stosować wyłącznie oryginalne złącza 
(gdyż w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko błęd-
nych wyników lub uszkodzenia aparatu). 
 
 Po podłączeniu adaptera RF zachować 

ostrożność przy podłączaniu wtyków. Nie 
stosować zbyt dużej siły. Jeżeli podłączenie 
adaptera jest utrudnione, upewnić się, że 
wybrany został prawidłowy adapter. Luźne 
podłączenie może powodować błędne wyni-
ki. 
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