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Regelgevende Navolgingsinformatie

Conformiteitsverklaring

De fabrikant verklaart onder exclusieve verantwoordelijkheid dat
deze apparatuur in overeenstemming is met Richtlijn 1999/5/EC
(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 50081-1
89/336/EEG – EMC

       EMC–emissies

Het product is CE-gemarkeerd.

Aanvullende Testinformatie

Dit product voldoet ook aan de vereisten van de volgende:

Europese Geharmoniseerde Norm: CTR 3

CE/EMC Beperking van Aansprakelijkheid

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

Elektrostatische Ontladingsverklaring:

Het is mogelijk dat de eenheid of de PC opnieuw moet worden
ingesteld na een ernstige elektrostatische ontlading.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies zorgvuldig; bewaar ze voor toekomstige
referentie.

2. Houd u aan alle waarschuwingen en instructies die zijn
aangegeven op het product.

3. Gebruik dit product niet in de buurt van water.

4. Plaats dit product niet op een wankele kar, standaard, of tafel.
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 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. Probeer niet dit product zelf een servicebeurt te geven. Laat alle
servicewerkzaamheden over aan gekwalificeerd
servicepersoneel.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Een Overzicht van de ISDN USB TA

1.1.1 Wat is ISDN?

ISDN is een afkorting van Integrated Services Digital Network
(Geïntegreerd Services Digitaal Netwerk). ISDN verzendt digitaal
informatie en integreert alle telecommunicatieservices (zoals
telefoon, teletekst, videotex, enz.) in een enkel netwerk. Met ISDN
kunt u tekst, spraak, databestanden, beelden en zelfs video
verzenden.

Vóór het gebruik van ISDN werkte telecommunicatie met behulp
van analoge apparatuur, waardoor de kwaliteit van
telecommunicatie-overdracht werd beperkt. Met ISDN-technologie
kunnen de telefoonlijnen data digitaal veel sneller en zuiverder
verzenden dan met analoge transmissies. Het ISDN kan alle soorten
informatie veel sneller overzenden. Een gewone modemtransmissie
heeft een snelheid van 33,6 Kbps (kilobits per seconde of duizend
bits per seconde). De digitale ISDN  technologie maakt
overdrachtssnelheden mogelijk tot maximaal 128 Kbps.
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Doordat ISDN digitaal verzendt is de data praktisch foutloos, en is
de transmissie veel zuiverder met minder onderbrekingen en
vertragingen in faxtransmissies. Wanneer er overal ter wereld ISDN-
apparatuur wordt geïnstalleerd zal er een werkelijk digitaal netwerk
ontstaan, waardoor iedereen snel en gemakkelijk toegang heeft tot de
wereldomvattende informatiesnelweg.

1.1.2 Wat is USB?

USB is de afkorting van Universal Serial Bus (Universele Seriële
Bus). Het is een nieuwe perifere bus waarbij één enkel stekkertype
wordt gebruikt voor alle apparatuur met lage en middelmatige
snelheid, zoals toetsenbord, muis, monitor, diskette-eenheid, printer,
scanner, digitale camera, modem en ISDN TA. Het brengt plug-and-
play van randapparatuur voor computers buiten de kast, waardoor er
geen kaarten meer in specifieke sleuven geïnstalleerd en het systeem
opnieuw geconfigureerd behoeven te worden. Bij met USB
uitgeruste PC’s kan randapparatuur voor de computer zodra het
onder spanning is aangesloten automatisch worden geconfigureerd,
zonder de noodzaak voor opnieuw starten. Met USB kunnen ook
meerdere apparaten, tot 127, gelijktijdig op een computer draaien;
sommige randapparatuur, zoals monitors en toetsenborden, kunnen
dienst doen als extra insteekhubs om het voor gebruikers
gemakkelijker te maken randapparatuur te besturen op de desktop.
USB biedt ongeëvenaarde uitbreidings-mogelijkheden voor
randapparatuur en gebruiksgemak voor PC-gebruikers.

Met een betere doorvoer van 12 Mbps (megabits per seconde of
miljoen bits per seconde), wordt van USB verwacht dat hij snel het
favoriete verbindingsmiddel voor ISDN TA’s wordt, hoewel het de
traditionele PC-poorten (COM en LPT) niet direct zal vervangen.
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1.1.3 De ISDN USB TA

De ISDN USB TA is ideaal om uw PC toegang te geven tot de
wereld van het Integrated Services Digital Network. Het is
gemakkelijk te installeren, en gemakkelijk te configureren omdat het
volledig plug-and-play compatibel is. Het Windows 98 of 2000
besturingssysteem zal de ISDN USB TA automatisch installeren en
configureren.

Met de ISDN USB TA, kunt u een antwoordapparaat,
bestandsoverdracht, videotex, G3/G4 Faxfuncties, en Internet-
toegang hebben. Dit brengt u meer veelzijdigheid en efficiëntie in
het ISDN-tijdperk

FIGUUR 1-1: HET ISDN-SYSTEEM
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1.2 Inhoud van Pakket

Het productpakket bevat de volgende accessoires:

1. De ISDN USB TA

2. De installatie-CD van de ISDN TA

3. De CD van de gebundelde applicatiesoftware-programma's

4. Een RJ-45-kabel

5. Een USB-kabel.

1.3 ISDN USB TA Kenmerken

De ISDN USB TA steunt veel standaard en verbeterde kenmerken,
inclusief de volgende:

♦ Volledig plug-and-play compatibel.

♦ Onder spanning aansluiten en ontkoppelen zonder de PC
opnieuw te starten.

♦ Bus-stroomaansluiting, geen extra stroomadapter.

♦ Biedt telefoonfuncties met een hoofdset (optioneel).

♦ Steunt zowel 16-bits als 32-bits CAPI-drivers.

♦ Steunt TAPI- en NDIS WAN-minipoortdrivers.

♦ Steunt Multilink PPP (MP) voor 128 Kbps (twee B-kanalen)
internettoegang en datatransfer.

♦ Steunt X.75, T.70NL, ISO8208, T.90, en HDLC transparante
protocollen op het B-kanaal voor T-Online, AOL, CompuServe,
BTX, BBS, Eurofile transfer, en G4 Fax.



Hoofdstuk 1 — Inleiding

5

♦ Heeft steun voor een bit-transparente driver op het B-kanaal
voor antwoordapparaat, G3 Fax en soft-modemfuncties.

♦ Steunt zowel V.110 als V.120 snelheidsadaptatie.

♦ Steunt COM-poortsimulatie voor op modem gebaseerde
applicatieprogramma’s.

Wanneer u de Groep 3 (G3) fax
wilt`verzenden en ontvangen op 14,4 Kbps,
dient u een Pentium-processor te hebben.



Hoofdstuk 2

Installatie

2.1 Voorafgaand aan Installatie
Controleer of u alles hebt wat u nodig hebt voor het installeren van
de ISDN USB TA. U dient het volgende te hebben:

1. Een PC met een USB-stekker en zijn USB-controller die
correct werkt op de hieronder getoonde manier.

FIGUUR 2-1: CONTROLEREN VAN USB-CONTROLLER IN DE PC

2. Microsoft Windows 98 of 2000.
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Bij sommige PC’s zonder USB-stekker dient u
mogelijk een adapter aan te sluiten op uw
moederbord zodat u uw USB-randapparatuur
kunt insteken.

Als een snelle vuistregel, wanneer uw PC in of
voor 1996 is gemaakt, zal het USB waarschijnlijk
niet steunen. Wanneer hij in 1997 is gemaakt, zal
hij USB waarschijnlijk steunen. Wanneer hij in
of na 1998 is gemaakt, zal hij bijna zeker USB
steunen.

3. Tenminste 10 Mb vrije ruimte op de schijf voor de driver en
software.

4. Een ISDN ST-interface met basissnelheid vrijgegeven door
de PTT (Post, Telefoon en Telegraaf administratie).

2.2 De LED’s op het Voorpaneel

LED Betekenis

USB Wanneer deze LED brandt, geeft het aan dat de USB-poort
is aangesloten op de PC en correct werkt.

ISDN Wanneer deze brandt betekent dit dat de ISDN S0 bus is
geactiveerd. Hij zal knipperen wanneer er een
berichttransfer is in het D-kanaal.

B1 Wanneer deze brandt betekent dit dat er toegang wordt
verkregen tot het ISDN “B1”-kanaal. Hij zal knipperen
wanneer er datatransfer plaatsvindt in de B1.



ISDN USB TA Installatiegids

8

B2 Wanneer deze brandt betekent dit dat er toegang wordt
verkregen tot het ISDN “B2”-kanaal. Hij zal knipperen
wanneer er datatransfer plaatsvindt in de B2.

PC Wanneer deze LED brandt betekent dit dat er tenminste één
applicatieprogramma gebruik maakt van de ISDN USB TA.

2.3 Installatie van de ISDN USB TA

Raadpleeg de volgende instructies en tekeningen voor
installatieprocedures:

FIGUUR 2-2: AANSLUITING VAN DE ISDN USB TA

1. Wanneer er aan de achterkant van de ISDN USB TA een
schakelaar zit, schakel hem dan uit.

2. Sluit uw ISDN-lijn aan op de RJ-45 stekerbus met het etiket
“ISDN S0” aan de achterkant van de ISDN TA.
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3. Wanneer de ISDN TA optionele “MIC/SPK” stekerbussen
heeft, kunt u een hoofdset aansluiten.

4. Sluit de USB-kabel aan op de stekerbus met het etiket
“USB” aan de achterkant van de ISDN TA. Sluit de andere
kant aan op de PC of op een zelf-bekrachtigde USB-hub,
b.v., monitor.

U mag de ISDN USB TA niet aansluiten op een
bus-bekrachtigde USB-hub, zoals een
toetsenbord, omdat het mogelijk is dat er niet
voldoende stroom is voor de ISDN TA.

5. Wanneer er een schakelaar is, schakel dan de ISDN USB
TA in.

6. Alle LED’s gaan branden en gaan, daarna, een voor een uit.
Raadpleeg Hoofdstuk 3 Opsporen en Oplossen van
Problemen wanneer een van de LED’s niet brandt of
abnormaal uitgaat.

7. Daarna zal Windows het opmerken en zal het volgende
scherm verschijnen na “Constructiedriverinformatie-
database”.
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FIGUUR 2-3: WINDOWS MERKT DE ISDN USB TA OP

8. Druk op “Volgende >”, selecteer daarna “Zoek de beste
driver voor uw apparaat” en druk weer op “Volgende >”.

9. Steek de Driver Installatiediskette of CD in de betreffende
diskette-eenheid (A, B, of D, enz.) en specificeer het pad
van de driver.

10. Druk twee keer op “Volgende >”. Windows begint met het
kopiëren van de CAPI-driverbestanden naar Windows sub-
directories.

11. Terwijl Windows de NDIS WAN-minipoortdriver
installeert, kunt u misschien naar het volgende scherm
kijken.
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FIGUUR 2-4: DE ISDN-CONFIGURATIES OVERSLAAN

12. U kunt op “Volgende >” en “Afsluiten” drukken om de uit
4 bladzijden bestaande onbelangrijke configuraties over te
slaan.

13. Nadat Windows alle drivers heeft geïnstalleerd, wordt u
verzocht de computer opnieuw te starten.

FIGUUR 2-5: OPNIEUW STARTEN VAN DE COMPUTER

14. Druk op “Ja” om uw computer opnieuw te starten.
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15. Na het opnieuw starten van de PC kunt u de “Device-
manager” starten om te zien of de ISDN USB TA correct is
geïnstalleerd.

FIGUUR 2-6: ISDN USB TA MET SUCCES GEÏNSTALLEERD

16. Daarnaast adviseren we u met klem de ISDN Utility te
installeren en het Diagnostisch Programma te draaien om
zeker te stellen dat de ISDN USB TA, zijn drivers en de
ISDN-lijn allemaal correct zijn geïnstalleerd en aangesloten.
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U kunt de volgende hoofdstukken raadplegen voor
bijzonderheden.

2.4 ISDN Utility-installatie

De ISDN Utility bevat nuttige programma’s voor de ISDN USB TA,
zoals diagnostisch programma, uninstallprogramma, en on-
linehandleiding. Volg voor het installeren van de ISDN Utility de
hieronder vermelde instructies.

1. Steek Utility Installatiediskette of CD in diskette-eenheid A
(B, of D, enz.).

2. Druk voor diskette op “Start” op de werkbalk en klik daarna
op “Draaien”. Typ “A:\setup” in het Draaien Dialoogvenster
en druk op “OK”.

3. De InstallShield Wizard laadt het ISDN-utility
installatieprogramma.

FIGUUR 2-7: DE ISDN UTILITY INSTALLATIE WIZARD
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4. Druk op “Volgende>” om te beginnen met het installeren
van de ISDN Utility. Volg de instructies op het scherm om
de installatie af te maken.

2.5 Het Diagnostisch Programma
Na het installeren van uw ISDN USB TA wordt met klem
aangeraden het diagnostisch programma te gebruiken om zeker te
zijn dat de ISDN TA, zijn drivers en de ISDN-lijn allemaal correct
zijn geïnstalleerd en aangesloten. Volg deze instructies om het
diagnostisch programma te laten draaien:

1. Open de “Programma’s” folder op het “Start”-menu en klik
op de “ISDN Utility”-programmafolder.

2. Klik op het “Diagnostisch Programma”-item om het
programma te starten.

3. Typ het abonneenummer van uw eigen ISDN-lijn in het
“Eigen ISDN-nummer”-venster.

4. Druk op “Kringlooptest” om te beginnen met de
diagnostische procedure. Het zal een oproep maken vanaf
het B1-kanaal die terugkeert door het B2-kanaal. De D- en
B-kanalen worden getest op lijnintegriteit.

5. Raadpleeg Opsporen en Oplossen van Problemen wanneer
u een fout- of waarschuwingsbericht ziet.
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FIGUUR 2-8: DE KRINGLOOPTEST

2.6 Gebruik van Multilink PPP

Voor het verkrijgen van multilink PPP-
aansluitingen moet de antwoordende
Internet Service Provider (ISP), online-
service of bedrijfs-LAN multilink-
mogelijkheden bieden.

Volg deze stappen voor het configureren van multilinksteun.

1. Dubbelklik op het “Mijn Computer” pictogram. Dubbelklik
daarna op de “Inbelnetwerk” folder.

2. De folder toont een pictogram genaamd “Maak Nieuwe
Aansluiting”, plus pictogrammen voor elk van de aansluitingen
die u reeds hebt gemaakt. Wanneer u nog geen aansluiting hebt
gemaakt, dubbelklik dan op “Maak Nieuwe Aansluiting” voor
het definiëren van een aansluiting op de inbelservice die u wilt
gebruiken.
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FIGUUR 2-9: CREËREN VAN MULTILINK PPP-AANSLUITING

3. Wanneer u uw aansluiting hebt gemaakt, of wanneer de
aansluiting die u wilt gebruiken voor multilinktoegang reeds in
de folder bestaat, gebruik dan de muis om rechts te klikken op
het aansluitingspictogram. Kies de “Kenmerken” optie.
Hierdoor wordt een dialoogvenster getoond met diverse
categorietabs aan de bovenkant.
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FIGUUR 2-10: INBELNETWERK AANSLUITINGSKENMERKEN

4. Selecteer de “Multilink” tab en klik op de “Gebruik extra
apparatuur” radiotoets.

5. Druk op “Toevoegen…” om het apparaat te specificeren dat
samengebundeld moet worden om de multilinkaansluiting te
vormen.



ISDN USB TA Installatiegids

18

FIGUUR 2-11: CONFIGUREREN VAN MULTILINK-APPARATUUR

6. Gebruik de “Toevoegen…”, “Verwijderen”, en “Edit” toetsen
om de lijst met aanvullende apparatuur te veranderen.

7. U kunt voor elk apparaat een ander telefoonnummer invoeren
en de telefoonnummers worden opgeslagen. Wanneer u daarna
het telefoonnummer verwisselt voor het aansluitingspictogram,
zullen de telefoonnummers die verband houden met
aanvullende apparatuur op deze bladzijde niet veranderen.

Nadat uw aanvullende apparatuur is geconfigureerd, bent u klaar om
de multilinkaansluiting te bellen. Zodra de aansluiting tot stand is
gekomen, kunt u de statusinformatie bekijken door op het in het
“communicerende computers” pictogram in de werkbalk te
dubbelklikken.
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FIGUUR 2-12: INBELNETWERKEN AANSLUITINGSSTATUS

De statusinformatie bevat het aantal ontvangen en verzonden bytes,
de voor gebruik op de aansluiting overeengekomen
netwerkprotocollen en een lijstvenster waarop elk van de
aanvullende apparaten wordt vermeld. Wanneer in het lijstvenster u
een apparaat markeert, wordt een “Uitstellen” of “Hervatten” toets
getoond.

Wanneer een “Uitstellen” toets wordt getoond, is het aanvullende
apparaat nu in gebruik en in de multilinkverbinding gebundeld. Door
op de “Uitstellen” toets te klikken wordt dat apparaat ontkoppeld en
het aanvullende apparaat verwijderd uit de gebundelde aansluitingen.

Wanneer de “Hervatten” toets wordt getoond, klik dan op
“Hervatten” om die verbinding te bellen en dit aanvullende apparaat
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toe te voegen aan de bundel. U kunt individuele aanvullende
apparatuur uitstellen en hervatten zonder de verbinding te laten
vallen.

2.7 Uninstall de ISDN USB TA
De setupinformatie voor de ISDN TA wordt opgeslagen door
Windows. Wanneer u besluit de driver en utility van de ISDN TA
permanent uit uw systeem te verwijderen, dient u het
uninstallprogramma als volgt vanaf de ISDN Utility-
programmagroep te laten draaien:

1. Open de “Programma’s” folder op het “Start” menu en klik
op het “ISDN Utility” item.

2. Klik op het “Uninstall DRV & UTL” item. Het
uninstallprogramma gaat draaien.

FIGUUR 2-13: HET UNINSTALL-PROGRAMMA

3. Controleer de items die u volledig wilt verwijderen uit het
Windows-systeem en druk op “OK”.
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Opsporen en
Oplossen van

Problemen

Wanneer uw ISDN USB TA niet goed werkt,
draai dan het Diagnostisch Programma als
hulpmiddel bij het identificeren van het
probleem.

Fout-
indicatie

Mogelijke
oorzaak Oplossing

“USB” LED
brandt niet

of

“Defect” op
USB-interface-
paneel

of

1. De ISDN USB
TA is niet klaar.

1. Controleer of de USB-kabel
goed is aangesloten op de PC of
de zelf-bekrachtigde USB-hub,
en de optionele schakelaar aan
de achterkant van de TA is
ingeschakeld.

2. Onderzoek de hardware en



ISDN USB TA Installatiegids

22

Het
CAPI2032.DLL
bestand kan niet
starten.

2. De PC is niet
USB-klaar.

2. Onderzoek de hardware en
software van uw PC op USB-
capaciteit.

De B1 LED
brandt bij het
opstarten.

De RAM is defect. Raadpleeg uw dealer.

De B2 LED
brandt bij het
opstarten.

De ISDN-chip is
defect.

Raadpleeg uw dealer.

U mag dit
programma niet
draaien.

De CAPI2032.DLL
is niet uit het ISDN-
pakket.

Uninstall en installeer daarna het
ISDN- apparaat opnieuw.

Een benodigd
.DLL bestand,
CAPI2032.DLL,
werd niet
gevonden.

De CAPI2032.DLL
ontbreekt.

Uninstall en installeer daarna het
ISDN-apparaat opnieuw.

CAPI-driver is
niet geladen.

De Registratiecode
is vernietigd.

Uninstall en installeer daarna het
ISDN-apparaat opnieuw.

Voer uw eigen
nummer in.

Het
abonneenummer
van uw eigen ISDN-
lijn is niet
ingevoerd.

Codeer het abonneenummer van
uw ISDN-lijn in het Eigen
ISDN-nummer venster.

Kan S0-interface
niet activeren
(“ISDN” LED is
altijd UIT).

De ISDN-lijn is niet
aangesloten.

Controleer of de ISDN S0-lijn
goed is aangesloten op de RJ-45-
stekerbus.
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Fout-
indicatie

Mogelijke
oorzaak

Oplossing

Kan geen
LAPD-
verbinding
maken.

De ISDN-lijn kan
defect zijn.

Controleer of de ISDN S0-lijn in
goede staat verkeert.

1. Eigen ISDN-
nummer is incorrect.

1. Controleer of uw ISDN-
nummer correct is.

2. Andere
apparatuur op
dezelfde S0-lijn
houdt het B-kanaal
bezet.

2. Controleer of er geen ander
apparaat op dezelfde S0-lijn zit
en het B-kanaal bezet houdt.

Aansluiting
mislukt

(foutcode =
xxxx).

3. Het ISDN-
protocol is verkeerd.

3. Controleer om te zien of de
ISDN-protocolconfiguratie
correct is.

Datatransferfout De ISDN-lijn
verkeert niet in
goede conditie.

Controleer de ISDN-lijn.
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