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Voorwoord
Deze handleiding

Deze handleiding is samengesteld om gebruikers te helpen bij
het installeren, configureren en opsporen en oplossen van
problemen met de ACCURA External ISDN TA. Informatie in
dit document is zorgvuldig gecontroleerd op nauwkeurigheid; er
wordt echter geen garantie gegeven met betrekking tot de
correctheid van de inhoud. De in dit document opgenomen
informatie kan zonder bericht worden veranderd.

Editie

1e Editie, januari 2001

Copyright

© Copyright 2001, Zoom Telephonics, Inc. Alle rechten
voorbehouden. Dit document bevat informatie waarop
eigendomsrecht berust en die beschermd wordt door copyright.
Alle rechten voorbehouden. Niets in deze handleiding mag
worden verveelvoudigd door middel van mechanische,
elektronische, of andere middelen, in ongeacht welke vorm,
zonder vooraf door de producent gegeven schriftelijke
toestemming.

Handelsmerken

Alle handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn
eigendom van hun desbetreffende eigenaren.
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Regelgevende Navolgingsinformatie

Conformiteitsverklaring

De fabrikant verklaart onder exclusieve
verantwoordelijkheid dat deze apparatuur in
overeenstemming is met Richtlijn 1999/5/EG (R&TTE
Richtlijn) via de volgende:

Normen Richtlijnen Uitgegeven
testrapporten

        EN 60950
73/23/EEG –
Laagspanning        elektrische veiligheid

        EN 50082-1
89/336/EEG – EMC

       EMC-immuniteit

        EN 55022
89/336/EEG – EMC

       EMC-emissies

Het product is CE-gemarkeerd.

Aanvullende testinformatie

Dit product voldoet ook aan de vereisten van de volgende:

Europese Harmonisatienorm: CTR 3
Europese Technische Norm: NET 3
Duitse Nationale Norm: BAPT 223 ZV 25

CE/EMC Beperking van aansprakelijkheid

Het in dit handboek beschreven product is ontworpen,
geproduceerd en goedgekeurd volgens de EMC-voorschriften en
is gecertificeerd als zijnde binnen EMC-limieten. Wanneer het
product wordt gebruikt met een niet-gecertificeerde PC, geeft
Zoom Telephonics, Inc. geen garantie met betrekking tot de
EMC-limieten. Het in dit handboek beschreven product is
zodanig geconstrueerd, geproduceerd en gecertificeerd dat de
gemeten waarden binnen EMC-limieten blijven. In de praktijk
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en onder speciale omstandigheden kan het mogelijk zijn, dat het
product zich buiten de gegeven limieten bevindt wanneer het
wordt gebruikt met een PC die niet is geproduceerd onder EMC-
certificatie.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Houd u aan alle op het product aangegeven
waarschuwingen en instructies.

2. Neem de stekker van dit product uit de wandcontactdoos
alvorens het schoon te maken. Gebruik geen vloeibare
reinigingsmiddelen of middelen in een spuitbus. Gebruik
een vochtige doek voor het reinigen.

3. Dit product niet in de buurt van water gebruiken.

4. Dit product niet op een wankele wagen, standaard of tafel
plaatsen. Het product kan vallen, waardoor ernstige schade
aan het product kan ontstaan.

5. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het
product op een bed, sofa, tapijt, of een ander soortgelijk
oppervlak te plaatsen. Dit product mag alleen in de buurt
van of boven een radiator of warmtebron, of in een
ingebouwde installatie worden geplaatst wanneer voor
goede ventilatie is gezorgd.

6. Dit product moet men laten werken vanaf het type
stroomvoorziening dat is aangegeven op de merkplaat.
Wanneer u niet precies weet welk type stroomvoorziening
beschikbaar is, raadpleeg dan uw dealer of plaatselijke
elektriciteitsbedrijf.

7. Laat niets op het snoer liggen. Plaats dit product niet op een
plek waar men over het snoer zal lopen.
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8. Controleer bij gebruik van een verlengsnoer of de totale
stroomsterkte van de op dat snoer aangesloten apparatuur
niet hoger is dan het ampèrage van het verlengsnoer. Let op
dat de stroomsterkte van alle in de contactdoos gestoken
producten de 15 ampère niet overschrijdt.

9. Probeer het product niet zelf een servicebeurt te geven, daar
u door het openen of verwijderen van beschermingen
blootgesteld kunt worden aan gevaarlijke spanningspunten
of andere risico’s. Laat het geven van alle servicebeurten
over aan gekwalificeerd servicepersoneel.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Een overzicht van de ACCURA
External ISDN TA

De ACCURA External ISDN TA is een extern digitaal ISDN-
modem (of Terminal-adapter) voor aansluiting op digitale
telefoonvoorzieningen van uw locale telefoondienst.

De ISDN TA biedt snelle toegang tot het internet, bedrijfs-
intranet en online-informatieservices. Het maakt
datatransmissie mogelijk met snelheden van maximaal 128
Kbps. Naast de snelle datatoegang ondersteunt de ISDN TA
ook twee analoge poorten voor het aansluiten van traditionele
analoge apparatuur zoals een telefoon, fax, antwoordapparaat
of modem op een ISDN-netwerk.

Installatie is relatief simpel. U hebt een ISDN-service nodig
van uw telefoondienst en een ISDN-aansluitpunt (S/T-
interface) om de stekker in te steken. Daarna sluit u het
elektriciteitsnoer aan, de ISDN-kabel, en optionele
telefoonapparatuur. Daarna laat u onze installatiesoftware
draaien alvorens uw eerste telefoongesprek te voeren.



ACCURA External ISDN TA Handleiding

2

OPTIONAL = OPTIONEEL

FIGUUR 1-1: DE ACCURA EXTERNAL ISDN TA
AANSLUITING

1.2 Inhoud van verpakking
De productverpakking bevat de volgende accessoires:

1. Een externe ISDN TA kast

2. Een AC-DC stroomadapter

3. Een DB25 naar DB9/DB25 seriële kabel

4. Een RJ-45 naar RJ-45 ISDN kabel

5. De installatiediskettes of CD

6. Communicatiesoftware CD (kan op installatie-CD staan)

7. Handleiding.

N.B.: Daarnaast worden voor bepaalde landen speciale
telefoonlijnadapters geleverd.

( )OPTIONAL

( )OPTIONAL
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Hoofdstuk 2

Gebruik van de ISDN TA

2.1 De LED’s op het voorpaneel

FIGUUR 2-1: DE LED’S OP HET VOORPANEEL

LED Kleur Status Beschrijving

POWER
(STRO-
OM-
VOOR-
ZIE-
NING)

Groen ON/OFF
(AAN/
UIT)

AAN – Stroomvoorziening
is ingeschakeld.

UIT – Stroomvoorziening is
UIT geschakeld of geen
stroom.
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RUN
(DRA-
AIEN)

Groen
of
Oranje

AAN/UIT Geeft een snelle indicatie
van systeemstatus.

UIT - Diagnostische test
mislukt.

Oranje AAN – Geslaagde
diagnostische test en
ISDN-interface is
gedeactiveerd.

Groen AAN - Geslaagde
diagnostische test en
ISDN-lijn is geactiveerd.

DATA Groen
of
Oranje

AAN/UIT
/KNIP-
PEREN

Geeft een snelle indicatie
van de DATA-callstatus op
de RS-232-interface.

De LED-kleur geeft als
volgt het aantal B-kanalen
aan die zijn gekoppeld aan
de DATA-oproep:

GROEN - Een B-kanaal
ORANJE - Twee B-
kanalen.

De LED-status geeft als
volgt de status aan van het
laatst geassocieerde B-
kanaal:

AAN – B-kanaal is
aangesloten.
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UIT - Geen data-oproepen.

KNIPPEREN – B-kanaal
wacht op aansluiting.

a/b 2 Groen AAN/UIT
/KNIPPE
-REN

Geeft als volgt de status
aan van de PHONE2-
interface:

AAN – Hoorn is van de
haak.

UIT – Hoorn ligt op de
haak en erf is geen oproep.

KNIPPEREN – Hoorn ligt
op de haak en er is een
binnenkomende oproep.

a/b 1 Groen AAN/UIT
/KNIPPE
-REN

Geeft als volgt de status
aan van de PHONE1-
interface:

AAN – Hoorn is van de
haak.

UIT – Hoorn ligt op de
haak en er is geen oproep.

FLASH – Hoorn ligt op de
haak en er is een
inkomende oproep.
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2.2 Het achterpaneel

FIGUUR 2-2: HET ACHTERPANEEL

Voorzie-
ning /

Aanslui-
ting

Betekenis

ON/OFF Schakelt de stroom in of uit

Power AC-DC stroomadapterstekerbus (standaard 12V
DC)

RS-232 Seriële 25-pens contrastekker voor aansluiting
op de seriële poort op een computer

a/b1
a/b2

RJ-11 afsluitstekerbussen voor aansluiting op
traditionele analoge apparaten (telefoons, faxen,
enz.)
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DIP-switch Stelt de afsluitweerstand in (zie onderstaande
sectie 2.3 )

ISDN S0 ISDN RJ-45 afsluitstekerbus voor aansluiting op
het ISDN NT-1-apparaat

2.3 Instellen van de afsluitweerstand

Op het achterpaneel bevindt zich een 3-standen DIP-
switch voor het instellen van de afsluitweerstand.

U dient deze schakelaar alleen bij te stellen
wanneer er een externe ISDN TA en tenminste één
ander ISDN-modem is aangesloten op dezelfde
ISDN S0 -lijn.

Zo stelt u de DIP-switch in:
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Slechts één ISDN-modem

Wanneer er maar één ISDN-modem op de telefoonlijn is
aangesloten, zet dan alle drie de DIP-switches op het modem
op OFF.

OFF OFF OFF (UIT)

Twee of meer ISDN-modems

Wanneer er twee of meer ISDN-modems op de telefoonlijn
zijn aangesloten, zet dan alledrie de DIP-switches op het
modem dat zich het  verst van de lijn bevindt op ON.

ON ON ON (AAN)

2.4 Aansluiten van de ISDN TA

Raadpleeg de volgende instructies en figuren voor
installatieprocedures:

1. Plaats de ISDN TA op een stevige ondergrond.
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2. Sluit uw ISDN-lijn aan op de RJ-45-stekerbus met
aanduiding “ISDN S0” aan de achterkant van de ISDN TA
(Raadpleeg Figuur 2-3).

3. Optioneel: Sluit analoge telefoons of andere analoge
apparaten aan op de RJ-11-stekerbussen met aanduiding
“a/b 1” of “a/b 2” aan de achterkant van de ISDN TA
(Raadpleeg Figuur 2-3). Elke stekerbus kan één of meer
apparaten bedienen, afhankelijk van hun
ringerequivalentie. Voor elke stekerbus mag de
ringerequivalentie de 2 per poort niet overschrijden.

FIGUUR 2-3: AANSLUITEN VAN DE ISDN TA
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4. Controleer of de stroomschakelaar op de ISDN TA is
uitgeschakeld. Overtuig u er ook van dat de stroom naar
uw computer is uitgeschakeld.

5. Sluit het elektriciteitssnoer van de AC-DC-stroomadapter
aan op de stekerbus met de aanduiding POWER
(STROOM) aan op de ISDN TA. Steek daarna de stekker
van de stroomadapter in een wandcontactdoos.

6. Sluit de mannelijke kant van de 25-pens seriële kabel in de
stekerbus met de aanduiding “RS-232” op de ISDN TA.
Sluit de andere kant van de seriële kabel aan op de RS-232
seriële poort op uw computer (Raadpleeg Figuur 2-3).

Controleer of de spanning op de
wandcontactdoos correct is voor uw
stroomadapter.

7. Schakel de ISDN TA in met behulp van de
stroomschakelaar. Schakel daarna de stroomschakelaar op
uw computer in om plug-and-play een aansluiting te laten
maken met de ISDN TA.

Wanneer alles correct is aangesloten moet de POWER- en
RUN-LED’s op het voorpaneel gaan branden. Controleer
anders uw aansluitingen opnieuw.
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Hoofdstuk 3

Installeren van de
software

In dit hoofdstuk vindt u instructies voor het installeren van de ISDN
TA onder Windows 95A, 95B, 98/2000, Me, en NT 4.0.

3.1 Installeren van de ISDN TA onder
Windows 95A Plug-and-Play

1. Schakel de stroom naar de ISDN TA in.

2. Schakel de stroom naar de computer in.

3. Windows 95 moet voor het eerst een nieuw apparaat
opmerken en het New Hardware Found (Nieuwe
Hardware Gevonden) –scherm tonen. Selecteer de optie
Driver from disk provided by hardware manufacturer
(Driver vanaf diskette geleverd door hardwarefabrikant)
en klik op Next (volgende).

4. Steek de ISDN TA128-CD in de CD ROM-drive en laat
hem opdraaien. Voer de driveletter van uw CD ROM-
drive in, b.v., d:\. Klik op Next om de installatie uit te
voeren.
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5. De ISDN TA is nu geïnstalleerd voor de COM-poort
waarop hij is aangesloten.

6. Ga door naar sectie 3.6, Installeren van de Voorziening,
voor details over het installeren van de ISDN TA-
voorziening.

3.2 Installeren van de ISDN TA onder
Windows 95B Plug-and-Play

1. Schakel de stroom naar de ISDN TA en daarna naar de
computer in.

2. Windows moet melden dat het een ISDN TA128 Plug-
and-Play-apparaat heeft opgemerkt (zie schermafdruk).

3. Steek de ISDN TA 128-CD in uw CD ROM-drive en laat
hem een paar seconden opdraaien. Klik daarna op Next
om Windows naar de correcte drivers te laten zoeken.
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4. Windows meldt dat het drivers heeft gevonden voor de
ISDN TA128. Klik op Finish (beëindigen) om de
installatie af te sluiten.

5. De ACCURA ISDN TA is nu geïnstalleerd voor de COM-
poort waarop hij is aangesloten.

6. Ga door naar sectie 3.6, Installeren van de Voorziening,
voor details over het installeren van de ISDN TA-
voorziening.

3.3 Installeren van de ISDN TA onder
Windows 98/2000 Plug-and-Play
1. Schakel de stroom naar de ISDN TA in.

2. Schakel de stroom naar de computer in.

3. Windows moet een nieuw apparaat opmerken en de New
Hardware Wizard starten. Klik op Next.

4. Steek de ISDN TA128 Installatie-CD in de CD ROM-
drive, selecteer de Search (zoeken) voor driver-optie, en
klik op Next.

5. Controleer op het volgende scherm of het CD ROM-
drivevakje is aangekruist. Klik daarna op Next.

6. Windows meldt nu dat het drivers heeft gevonden voor
ISDN TA 128 Plug-and-Play. Klik op Next om te
installeren.
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7. Windows 98:
Klik op Finish (beëindigen) om de installatie te af te
sluiten.
Windows 2000:
Windows meldt nu dat een digitale handtekening niet is
gevonden. Klik op Yes om de installatie te bevestigen.
Klik daarna op Finish om de installatie af te maken.

8. Ga door naar sectie 3.6, Installeren van de voorziening,
voor details over het installeren van de ISDN TA-
voorziening.

3.4 Installeren van de ISDN TA onder
Windows Me
1. Schakel de stroom naar de ISDN TA in.

2. Schakel de stroom naar de computer in.

3. Windows moet een nieuw apparaat opmerken en de New
Hardware Wizard starten. Steek de ISDN TA128
Installatie-CD in de CD ROM-drive, selecteer Automatic
Search (automatisch zoeken) voor driver- optie, en klik
op Next.

4. Klik op Finish om de installatie af te maken.

5. Ga door naar sectie 3.6, Installeren van de Voorziening,
voor details over het installeren van de ISDN TA-
voorziening.
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3.5 Installeren van de ISDN TA onder
Windows NT 4.0 of via het
besturingspaneel

Volg de onderstaande procedure wanneer u NT 4.0 gebruikt of
wanneer u het modem met de hand wilt installeren in plaats
van door middel van Plug-and-Play.

Voor Windows NT 4.0 dient u lid te zijn van de
beheerdersgroep alvorens u toestemming krijgt een nieuw
modem te installeren.

1. Sluit de ISDN TA aan op de seriële poort op uw computer
(zie Hoofdstuk 2).

2. Schakel de stroom naar de ISDN TA en uw computer in.

3. Klik op Start, Settings (instellingen), en dan op Control
Panel (besturingspaneel).

4. Dubbelklik op Modem en klik op Add (toevoegen).

5. Controleer in het Install New Modem (nieuw modem
installeren) dialoogvenster Don’t detect my modem; I
will select it from a list (mijn modem niet detecteren;
ik selecteer het uit een lijst). Klik dan op Next. Klik
daarna op de Have Disk (heb diskette) knop.

6. Steek de ISDN TA Installatie-CD in de CD ROM-drive.
Voer de driveletter van uw CD-drive (b.v., d:\) in. Klik
daarna op OK.
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7. Wanneer het Install New Modem-scherm verschijnt,
selecteer dan ISDN TA 128. Klik daarna op Next.

De in het Install New Modem-scherm vermelde
modellen hebben betrekking op verschillende
software-drivers voor de modemprotocolprofielen
die u in Dial-Up Networking kunt instellen.

8. Kies de COM-poort waarop de  ISDN TA is aangesloten
en klik op Next.

9. Ga, wanneer daarom wordt gevraagd, door met het
installeren door informatie te verschaffen zoals
landencode, kengetal, enz. Klik daarna op Next.

10. Klik op Finish om het modeminstallatieproces te
beëindigen.

11. Selecteer Close (sluiten).

12. Ga door naar sectie 3.6, Installeren van de voorziening,
voor details over het installeren van de ISDN TA-
voorziening.
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3.6 Installeren van de Utility
(voorziening) onder Windows
95/98/2000/Me/NT 4.0

De ISDN TA-voorziening is een grafische gebruikersinterface
die u in staat stelt de eenheid gemakkelijk te configureren.
Volg de onderstaande procedure:

1. Steek de ISDN TA 128-CD in de CD ROM-drive.

2. Selecteer Run (draaien), typ “D:\setup” (Waar D:\ uw
CD ROM-drive is) in het dialoogvenster en klik op OK.
Het set-upprogramma installeert de
Configuratievoorziening.

3. Start de software door op het Config-pictogram te
klikken. Het Configure Comm Port (configureer com-
poort) scherm verschijnt wanneer u de ISDN TA voor het
eerst installeert.

4. Selecteer de COM-poort waarop uw ISDN TA is
aangesloten en klik op OK.

5. Het ISDN TA-voorzieningsscherm verschijnt.
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Bijlage

Productondersteuning
Wanneer u na het raadplegen van deze handleiding problemen
hebt met de Hayes External ISDN TA, neem dan contact op
met de dealer bij wie u de ISDN TA hebt gekocht. Wanneer u
nog vragen hebt kunt u op het volgende adres rechtstreeks
contact opnemen met Hayes Products Europe (lees de
volgende bladzijde voor verdere informatie):

Hayes Products Europe
430 Frimley Business Park
Frimley
Camberley
Surrey
GU16 5SG
Tel +44 (0) 1276 704400
Fax +44 (0) 1276 704500
Technische ondersteuning +44 (0) 870 7200030
Klantenservice +44 (0) 870 7200040
E-mail: eurotech@hayes.co.uk
URL: http://www.hayes.co.uk

U kunt onze website bezoeken om nieuwe firmware en
software te downloaden voor gratis upgrading.



0381-A 27188-13 ©2001

Wanneer u contact opneemt met Hayes, zorg dan dat u de
volgende informatie bij de hand hebt:

♦ De modelnaam van uw ISDN-apparaat, b.v., ACCURA
EXTERNAL ISDN TA.

♦ Het serienummer van uw ISDN-apparaat.

♦ Een uitgebreide beschrijving van de fout. Probeer de
fout twee of drie keer te dupliceren, en schrijf de
stappen op die leiden naar de fout.
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