
Adaptador de
Terminal ISDN
USB ACCURA

Guia de Instalação





Guia de Instalação do AT ISDN USB

ii

Requisitos de Conformidade Regulamentares

Declaração de Conformidade

O fabricante declara, sob responsabilidade exclusiva, que este
equipamento corresponde às disposições da Directiva Comunitária
1999/5/EC (Directiva R&TTE ) no seguinte âmbito:

Normas Directivas Relatórios de Ensaio
Emitidos

         EN 60950
73/23/EEC – Baixa
Tensão   segurança eléctrica

         EN 50082-1
89/336/EEC – EMC
(Compatibilidade
Electromagnética)

  Imunidade-EMC

         EN 50081-1
89/336/EEC – EMC
(Compatibilidade
Electromagnética)

  Níveis de emissões-EMC

O produto ostenta designação de Marca CE.

Informação de Ensaios Adicional

Este produto corresponde também aos requisitos seguintes:

Norma Europeia de Harmonização: CTR 3

Restrição de Responsabilidade CE/EMC (Conformidade
Europeia/Compatibilidade Electromagnética)

O produto a que este manual se refere, foi concebido, fabricado e
homologado em conformidade com os regulamentos EMC e obedece
aos limites EMC impostos. Caso o produto venha a ser utilizado
num PC que não disponha de certificação europeia, a Zoom
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Telephonics, Inc. não assume responsabilidade, no âmbito da
garantia, quanto aos limites EMC impostos. O produto a que este
manual se refere, foi concebido, fabricado e certificado de modo a
que os respectivos valores medidos correspondam aos limites EMC
em vigor. Na prática e em circunstâncias especiais, o produto poderá
não obedecer aos referidos limites, caso venha a ser utilizado com
um PC que não disponha de certificação EMC.

Declaração de Descarga Electrostática:

A unidade ou o PC poderá necessitar de reconfiguração em caso de
descarga electrostática severa.

Instruções de Segurança Importantes

1. Leia com atenção estas instruções, e guarde-as para referência
futura.

2. Observe todos os avisos e instruções marcados no produto.

3. Não utilize este produto perto de água.

4. Não coloque o produto em mesas, apoios ou carrinhos móveis
instáveis. O produto poderá cair e sofrer danos graves.

5. As aberturas não devem ficar obstruídas sempre que se colocar
o produto sobre uma cama, sofá, tapete ou em qualquer
superfície semelhante. O produto não deve estar situado na
proximidade de fontes de calor ou ser colocado sobre um
calorífico, nem montado em instalações/recepientes que não
disponham de ventilação adequada.

6. Não tente desmontar nem efectuar reparações do produto.
Este tipo de intervenções devem ser executadas
exclusivamente por técnicos qualificados.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Aspectos Gerais do Adaptador de
Terminal ISDN USB

1.1.1 O que significa ISDN?

ISDN é acrónimo de Integrated Services Digital Network. A rede
ISDN transfere informação por meios digitais, e integra serviços de
telecomunicações (tais como o telefone, teletexto, videotexto, etc)
numa única rede. Recorrendo à ISDN, é possível transferir texto,
voz, ficheiros de dados, imagens e até mesmo vídeo.

Antes do advento da ISDN, as telecomunicações operavam através
de dispositivos analógicos, que reduziam a qualidade das respectivas
transferências. Com a tecnologia ISDN, as linhas telefónicas podem
transportar dados por meios digitais, com muito maior velocidade e
clareza de transmissão, relativamente às transmissões analógicas. A
rede ISDN tem capacidade para transporte de qualquer tipo de
informação, a taxas de transferência muito aceleradas. Uma
transmissão por modem, apresenta normalmente uma taxa de
transferência de 33.6Kbps (kilobits por segundo ou milhares de bits
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por segundo). A tecnologia digital ISDN permite taxas de
transferência até 128Kbps.

Uma vez que a rede ISDN recorre a meios digitais na transferência
de dados, verifica-se a ausência virtual de erros, e a transmissão é
muito mais clara, com menos interrupções e atrasos em transmissões
facsimile. Com a implantação de dispositivos ISDN a nível mundial,
vai emergir uma verdadeira rede digital, que permitirá a vulgarização
de acesso à auto estrada da informação global com facilidade e
rapidez.

1.1.2 O que significa USB?

USB é acrónimo de Universal Serial Bus. Trata-se de um novo tipo
de bus periférico que utiliza um ficha simples para todos os
dispositivos de baixa e média velocidade, tais como os teclados,
ratos, monitores, unidades de disquetes, impressoras, scanners,
câmaras digitais, modems e dispositivos ISDN TA. Disponibiliza a
característica plug-and-play de periféricos do computador a nível
exterior, sem necessidade de instalação de placas em slots dedicados
e da reconfiguração do sistema. Os PC equipados com USB
permitem a configuração automática de dispositivos periféricos logo
que estes são ligados, sem necessidade de reiniciar o sistema. O USB
permite também a operação simultânea de até 127 dispositivos
múltiplos num só computador; alguns dispositivos periféricos, tais
como monitores e teclados, podem funcionar como ligações de
entrada adicionais, facilitando aos utilizadores a gestão de
periféricos na área de trabalho. O USB proporciona uma
expansibilidade de periféricos e facilidade de utilização sem
precedentes, aos utilizadores de PC.

Dada a maior velocidade de transferência de 12Mbps (megabits por
segundo ou milhões de bits por segundo), perspectiva-se que o USB
se vá tornar rapidamente no recurso de ligação ideal para
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dispositivos adaptadores ISDN, muito embora não venha a substituir,
de um dia para o outro, as portas de PC tradicionais (COM e LPT).

1.1.3 O dispositivo Adaptador de Terminal
ISDN USB

O dispositivo adaptador de terminal ISDN USB, está concebido para
permitir ao seu PC o acesso ao mundo da Integrated Services Digital
Network. É de fácil instalação e de configuração muito simples, dada
a total compatibilidade com a característica Plug and Play. O sistema
operativo Windows 98 ou 2000, leva a cabo a instalação automática
do dispositivo ISDN USB.

Com o adaptador de terminal ISDN USB, terá ao seu dispor um
atendedor de chamadas, a capacidade para transferência de ficheiros,
videotex, funções de Fax G3/G4 e acesso à Internet. Estas
características e funções, proporcionam-lhe maior versatilidade e
eficiência na era ISDN.

FIGURA 1-1: O SISTEMA ISDN



Guia de Instalação do AT ISDN USB

4

1.2 Conteúdo da Embalagem

A embalagem do produto compreende os seguintes itens:

1. Adaptador de Terminal ISDN USB

2. CD de instalação do Adaptador de Terminal ISDN

3. Disquetes ou o CD com a aplicação de software de
bonificação

4. Cabo RJ-45

5. Cabo USB.

1.3 Características do Terminal de
Adaptador ISDN USB

O terminal de Adaptador ISDN suporta muitas características de
série e características aperfeiçoadas, compreendendo o seguinte:

♦ Total compatibilidade Plug and Play.

♦ Ligação e desligamento sem reiniciar o PC.

♦ Alimentação bus, sem qualquer adaptador de alimentação
adicional.

♦ Funções de telefonia com um conjunto de auscultadores
(opcional).

♦ Suporta drivers CAPI de 16-bit e 32-bit.

♦ Suporta drivers de miniportas TAPI e NDIS WAN.

♦ Suporta o protocolo Multilink PPP (MP) (enlace virtual) a
128Kbps (dois canais B) para acesso à internet e transferência de
dados.
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♦ Suporta os protocolos transparentes X.75, T.70NL, ISO8208,
T.90, e HDLC, no canal B, para os serviços T-Online, AOL,
CompuServe, BTX, BBS, Eurofile transfer, e Fax G4.

♦ Dispõe de suporte para um driver bit-transparente no canal B,
para o atendedor de chamadas e funções de fax G3 e modem
baseado em software.

♦ Suporta adaptação para taxas de transmissão V.110 e V.120.

♦ Suporta simulação de porta COM para programas de aplicações
com base em modem.

Se pretender enviar e receber faxes do
Grupo 3 (G3) a 14.4Kbps, deve dispor de
um processador Pentium.
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Instalação

2.1 Antes de Proceder à Instalação
Certifique-se de que dispõe dos requisitos necessários à instalação
do adaptador ISDN USB. Deverá dispor do seguinte:

1. PC dotado de tomada USB, cujo controlador USB esteja a
funcionar correctamente com se indica a seguir.

FIGURA 2-1: CHECKING USB CONTROLLER IN THE PC (VERIFICAR

CONTROLADOR USB NO PC)

2. Sistema operativo Microsoft Windows 98 ou 2000.
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Em alguns PC não equipados com tomada USB,
é necessário ligar um adaptador à placa de
circuitos principal, para poder ligar os
periféricos USB.

Na prática, se o PC tiver sido fabricado antes de
1996, provavelmente não suporta USB. Se tiver
sido fabricado em 1997, provavelmente suporta
USB. Se tiver sido fabricado em 1998 ou depois,
suporta quase de certeza USB.

3. Pelo menos 10 MB de espaço livre em disco para o driver e
software.

4. Interface ST de taxa de transferência de dados básica ISDN
disponibilizada pela PTT (Post, Telephone and Telegraph
administration).

2.2 LEDs do Painel Frontal

LED Significado

USB Quando este LED está aceso, indica que a porta USB está
ligada ao PC e a funcionar correctamente.

ISDN Quando aceso indica que o bus S0 ISDN está activo. Fica
intermitente sempre que exista transferência de uma
mensagem no canal D.

B1 Quando aceso indica que o canal ISDN "B1" está a ser
acedido. Fica intermitente sempre que exista transferência
de dados no canal B1.
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B2 Quando aceso indica que o canal ISDN "B2" está a ser
acedido.2 Fica intermitente sempre que exista transferência
de dados no canal B2.

PC Quando este LED está aceso, indica que existe pelo menos
um programa de aplicação a utilizar o adaptador de terminal
ISDN USB.

2.3 Instalação do Adaptador ISDN USB
TA

Observe as seguintes instruções e valores, quanto a procedimentos
de instalação:

FIGURA 2-2: CONNECTING THE ISDN USB TA (LIGAR O ADAPTADOR DE

TERMINAL ISDN USB)
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1. Se existir um interruptor na parte de trás do Adaptador
ISDN USB, desligue-o.

2. Ligue o cabo ISDN à tomada RJ-45 com a designação
"ISDN S0" na parte de trás do adaptador ISDN.

3. Se o adaptador ISDN dispuser de tomadas "MIC/SPK"
opcionais, poderá ligar um conjunto de auscultadores.

4. Ligue o cabo USB à tomada com a designação "USB"
existente na parte de trás do adaptador de terminal ISDN.
Ligue a outra extremidade do cabo ao PC ou ao um
dispositivo de entrada USB auto alimentado, por exemplo,
um monitor.

Não se deve ligar o Adaptador de Terminal
ISDN USB a um dispositivo de entrada USB com
alimentação bus, tal como um teclado, pois
poderá não existir alimentação adequada para o
adaptador ISDN.

5. Se existir um interruptor, ligue o Adaptador de Terminal
ISDN USB.

6. Todos os LED acendem, e depois vão-se apagando um por
um. Consulte o Capítulo 3 Eliminação de Avarias caso
qualquer dos LED não acenda ou apague normalmente.

7. Na fase seguinte, o Windows detecta o dispositivo e mostra
a seguinte mensagem "Building driver information
database" (A construir base de dados de informação do
driver).
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FIGURA 2-3: O WINDOWS DETECTA O ADAPTADOR DE TERMINAL ISDN
USB

8. Carregue em "Next >", e seleccione depois "Search for the
best driver for your device" e volte a cerregar em "Next >".

9. Introduza a Disquete ou o CD de instalação na unidade
apropriada (A, B, ou D, etc.) e especifique o caminho do
driver.

10. Carregue duas vezes em "Next >". O Windows copia os
ficheiros do driver CAPI para sub-directórios do sistema.

11. Enquanto o Windows executa a instalação do driver de
miniporta NDIS WAN, é possível visualizar a seguinte
mensagem.
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FIGURA 2-4: SKIPPING THE ISDN CONFIGURATIONS (IGNORAR

CONFIGURAÇÕES ISDN)

12. Poderá carregar em "Next >" e "Finish" para ignorar as
configurações insiginficantes da página 4.

13. Logo que o Windows termine a instalação de todos os
drivers, é solicitada a reiniacilização do computador.

FIGURA 2-5: REINICIAR O COMPUTADOR

14. Seleccione "Yes" para reiniciar o computador.
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15. Depois de reiniciar o PC, é possível consultar o "Gestor de
Dispositivos" para verificar se o Adaptador ISDN USB foi
correctamente instalado.

FIGURA 2-6: ISDN USB TA SUCCESSFULLY INSTALLED (ADAPTADOR DE

TERMINAL ISDN USB INSTALADO COM ÊXITO)

16. Para além disto, recomenda-se vivamente a instalação do
Utilitário ISDN e a execução do Programa de Diagnóstico,
para verificar se o Adaptador de Terminal ISDN USB, os
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respectivos drivers e a linha ISDN estão correctamente
instalados e ligados. Pode consultar as seguintes secções
quanto a detalhes.

2.4 Instalação do Utilitário ISDN
O Utilitário ISDN compreende programas muito úteis para o
Adaptador de Terminal ISDN USB, tais como o programa de
diagnóstico, o programa de desinstalação, e o manual on-line. Para
instalar o Utilitário ISDN, siga as instruções listadas a seguir.

1. Introduza a Disquete ou CD de Instalação do Utilitário na
unidade A (B, ou D, etc.).

2. Em caso de disquete, seleccione "Start" na barra de tarefas e
clique depois em "Run". Insira "A:\setup" na Caixa de
Diálogo de Execução e seleccione "OK".

3. O Assistente de Instalação (Wizard) carrega o programa de
instalação do utilitário ISDN.

FIGURA 2-7: ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO DO UTILITÁRIO ISDN
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4. Seleccione "Next>" para dar início à instalação do utilitário
ISDN. Siga as instruções constantes do ecrã para concluir a
instalação.

2.5 Programa de Diagnóstico
Após instalação do Adaptador ISDN USB, recomenda-se vivamente
a execução do Programa de Diagnóstico para verificar se o adaptador
ISDN, os respectivos drivers e a linha ISDN está correctamente
instalados e ligados. Para executar o programa de diagnóstico, siga
as seguintes instruções :

1. Abra a pasta "Programs" no menu "Start" e clique no item
"ISDN Utility".

2. Clique no item "Diagnostic Program" para iniciar o
programa.

3. Insira o número de subscrição exclusivo da linha ISDN, na
caixa "Own ISDN Number".

4. Seleccione "Loopback Test" (verificação de eco) para
iniciar o procedimento de diagnóstico. Este efectua uma
chamada a partir do canal B1 com resposta através do canal
B2. Os canais D e B são ensaiados quanto a integridade de
linha.

5. Consulte o Capítulo 3 Eliminação de Avarias caso venha a
deparar com erros ou mensagens de aviso.
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FIGURA 2-8: THE LOOPBACK TEST (VERIFICAÇÃO DE ECO)

2.6 Utilização da Característica
Multilink PPP

Para possibilitar a utilização da
característica multilink, o Internet Service
Provider (ISP) (Provedor Internet), serviço
online ou a LAN (rede local) têm de
disponibilizar capacidades multilink.

Para configurar a característica multilink em Windows, OSR ou
Windows, siga os passos seguintes.

1. Efectue duplo clique no ícone "My Computer" na Área de
Trabalho Windows e, em seguida, duplo clique na pasta "Dial-
Up Networking" (DUN).

2. A pasta DUN, contém um ícone designado por "Make New
Connection", e ainda ícones para cada uma das ligações já
criadas. Se ainda não tiver criado uma ligação, efectue duplo
clique em "Make New Connection" para configurar uma
ligação ao provedor que pretenda utilizar.
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FIGURA 2-9: CREATING A MULTILINK PPP CONNECTION (CRIAR UMA

LIGAÇÃO MULTILINK PPP)

3. Depois de criar a ligação, ou se a ligação que pretende utilizar
para acesso multilink já existir na pasta, utilize o botão direito
do rato para efectuar clique no ícone da ligação. Seleccione a
opção "Properties". Esta mostra uma caixa de diálogo com
teclas de diversas categorias, na parte superior.
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FIGURA 2-10: DIAL-UP NETWORKING CONNECTION PROPERTIES

(PROPRIEDADES DA LIGAÇÃO DIAL-UP NETWORKING)

4. Seleccione a tecla "Multilink" e clique no botão de rádio "Use
additional devices".

5. Carregue em "Add…" para especificar os dispositivos a
combinar, formando a ligação multilink.
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FIGURA 2-11: CONFIGURING MULTILINK DEVICES (CONFIGURAR

DISPOSITIVOS MULTILINK)

6. Utilize os botões "Add…", "Remove", e "Edit" para alterar a
lista de dispositivos adicionais.

7. Pode introduzir um número de telefone diferente para cada um
dos dispositivos, ficando os números registados. Se alterar
depois o número de telefone do ícone de ligação, os números
de telefone relativos aos dispositivos adicionais desta página
não se alteram.

Depois de configurados os dispositivos adicionais que pretenda,
poderá estabelecer a ligação multilink. Uma vez estabelecida a
ligação, pode visualizar informação da condição da ligação
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efectuando duplo clique no ícone "communicating computers"
constante da barra de tarefas.

FIGURA 2-12: DIAL-UP NETWORKING CONNECTION STATUS (CONDIÇÃO

DA LIGAÇÃO DIAL-UP NETWORKING)

A informação de condição compreende o número de bytes enviados
e recebidos, os protocolos de rede negociados a utilizar na ligação, e
uma caixa de listagem que compreende cada um dos dispositivos
adicionais. Ao assinalar um dispositivo na caixa de listagem, é
exibido um botão de "Suspend" (suspender) ou "Resume"
(restabelecer).

Caso surja o botão "Suspend", significa que o dispositivo está em
utilização e agregado à ligação multilink. Efectuando clique no botão
"Suspend" faz desligar o dispositivo em causa e remove o
dispositivo adicional das ligações enlaçadas.
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Se for exibido o botão "Resume", efectue clique no mesmo para
estabelecer a respectiva ligação adicionando essa linha ao conjunto
de linhas. Poderá suspender e reactivar um dispositivo individual
adicional sem interromper a ligação.

2.7 Desinstalação do Adaptador ISDN
USB

A informação de configuração do Adaptador de Terminal ISDN é
gravada em memória pelo Windows. Se pretender eliminar o driver e
o utilitário do adaptador ISDN de forma permanente do sistema, é
necessário executar o programa de desinstalação, compreendido no
grupo de programas do utilitário ISDN.

1. Abra a pasta "Programs" no menu "Start" e clique no item
"ISDN Utility".

2. Clique no item "Uninstall DRV & UTL". O programa de
desinstalação é executado.

FIGURA 2-13:PROGRAMA DE DESINSTALAÇÃO

3. Assinale os itens que pretender eliminar do sistema, e
seleccione "OK".
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Eliminação de Avarias

Se o Adaptador ISDN USB não funcionar
correctamente, execute o Programa de
Diagnóstico para identificar o problema.

Indicação
de
Erro

Causa
Possível Correcção

1. The ISDN
USB TA is not
ready (Adaptador de
Terminal ISDN
USB não
preparado).

1. Verifique se o cabo USB
está bem ligado ao PC ou ao
dispositivo de entrada USB auto
alimentado, e se foi ligado o
interruptor opcional existente na
parte de trás do Adaptador.

LED "USB" não
acende
ou

"Avaria" no
painel de
interface USB

ou
Impossível
iniciar o ficheiro
CAPI2032.DLL.

2. The PC is not
USB-ready (PC não
compatível com
USB).

2. Examine o hardware e o
software do PC quanto a
compatibilidade USB.
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Indicação
de
Erro

Causa
Possível Correcção

The B1 LED is
lit upon startup
(O LED B1
acende no
arranque).

The RAM is out of
order (Memória
RAM não funciona).

Consulte o Concessionário.

The B2 LED is
lit upon start-up
(O LED B2
acende no
arranque).

The ISDN chip is
out of order (O chip
ISDN não
funciona).

Consulte o Concessionário.

You are not
allowed to run
this program.
(Utilização deste
programa não
autorizada).

The CAPI2032.DLL
is not from the
ISDN package
(CAPI2032.DLL
não pertence ao
pacote ISDN).

Desinstale e volte a instalar o
dispositivo ISDN.

A required .DLL
file,
CAPI2032.DLL,
was not found
(Ficheiro DLL
necessário,
CAPI2032.DLL,
não encontrado).

The CAPI2032.DLL
is missing (Ficheiro
CAPI2032.DLL em
falta).

Desinstale e volte a instalar o
dispositivo ISDN.

CAPI driver is
not loaded
(Driver CAPI
não carregado).

The Registration
key has been
destroyed (Chave de
Registro destruída).

Desinstale e volte a instalar o
dispositivo ISDN.
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Indicação
de
Erro

Causa
Possível

Correcção

Please input
your own
number (Insira o
seu número
exclusivo).

O número de
subscrição exclusivo
da linha ISDN não
foi inserido.

Key in the subscriber number of
your ISDN line in the Own ISDN
Number box (Insira o número de
subscrição exclusivo da linha
ISDN, na caixa "Own ISDN
Number").

Cannot activate
S0 interface
("ISDN" LED is
always OFF)
(Impossível
activar interface
S0 (LED
"ISDN" sempre
APAGADO).

The ISDN line is
not connected (A
linha ISDN não está
ligada).

Verifique se a linha S0 ISDN
está ligada à tomada RJ-45.

Cannot establish
LAPD link
(Impossível
estabelecer
ligação LAPD).

The ISDN line may
be malfunctioning
(A linha ISDN pode
não estar a
funcionar
correctamente).

Verifique se a linha S0 ISDN
está nas devidas condições.
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Indicação
de
Erro

Causa
Possível

Correcção

1. Own ISDN
Number is incorrect
(Número ISDN
Exclusivo
incorrecto).

1. Verifique se o número
ISDN exclusivo está correcto.

2. Other devices
on the same S0 line
are occupying the B
channel (Outros
dispositivos na
mesma linha S0 a
ocupar o canal B).

2. Verifique se existe outro
dispostivo na mesma linha S0 a
ocupar o canal B.

Connecting fail
(Avaria ao ligar)

(código de erro
= xxxx).

3. The ISDN
protocol is wrong
(Protocolo ISDN
errado).

3. Verifique se a configuração
do protocolo ISDN está correcta.

Data transfer
error (Erro de
transferência de
dados).

The ISDN line is
not in good
condition (Linha
ISDN em má
condição).

Verifique a linha ISDN.
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