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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

  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
Norma Técnica Europeia: NET 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 Telephonics,
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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:

O PC poderá necessitar de reconfiguração em caso de descarga
electrostática severa.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Aspectos Gerais da Placa ISDN

A placa ISDN está concebida 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 95/OSR2
ou Windows 98, leva a cabo a instalação automática da placa ISDN.

FIGURA 1-1: O SISTEMA ISDN
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Com a placa ISDN, 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.

1.2 Conteúdo da Embalagem

A embalagem do produto compreende os seguintes itens:

1. Placa ISDN

2. Disquetes ou CD de instalação da placa ISDN

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

4. Cabo RJ-45

1.3 Características da Placa ISDN

A placa ISDN suporta muitas características de série e características
aperfeiçoadas, compreendendo o seguinte:

♦ Total compatibilidade Plug and Play.

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

♦ Suporta drivers CAPI de 16-bit e 32-bit para sistemas operativos
Windows 95/OSR2, 98 e NT.

♦ Suporta drivers de miniportas TAPI e NDIS WAN para sistemas
operativos Windows 95/OSR2, 98 e NT.

♦ 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.

♦ 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 da
placa ISDN. Deverá dispor do seguinte:

1. Computador 486 DX2-66 IBM compatível ou superior,
com pelo menos 8MB de RAM

2. Uma rotina de interrupções (IRQ) livre

3. Sistema operativo Microsoft Windows 95/OSR2, 98 ou
NT

4. Pelo menos 5MB de espaço livre em disco para o
software de controlo

5. Monitor de compatibilidade VGA

6. Rato de compatibilidade IBM ou Microsoft

7. Interface S0 de taxa de transferência de dados básica
ISDN disponibilizada pela PTT (Post, Telephone and
Telegraph administration).
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2.2 Instalar a Placa ISDN

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

1. Desligue o computador e dispositivos periféricos tais como o
monitor ou a impressora.

2. Desmonte a caixa de protecção ou tampa de acesso ao
computador.

3. Retire o suporte de um dos slots de expansão não utilizados.
Ponha de lado o suporte.

4. Insira cuidadosamente a placa ISDN no slot de expansão.
Certifique-se de que a placa fica bem encaixada no slot. Se o
contacto não for adequado, a placa não funciona.

5. Fixe a placa ISDN com o parafuso do suporte que desmontou
no passo 3.

6. Ligue o cabo ISDN à tomada RJ-45 da placa com a
designação
"S0 LINE", tal como ilustrado na Figura 2-1.
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FIGURA 2-1: CONNECTING THE ISDN LINE (LIGAR O CABO ISDN)

7. Em opção, ligue os auscultadores à tomada RJ-11 da placa
ISDN.

8. Volte a montar a caixa de protecção ou a tampa de acesso do
computador, e volte a ligar os dispositivos periféricos.

2.3 Instalação dos Drivers da Placa
ISDN

Para os sistemas Windows 95, OEM Service Release 2
(OSR2) ou Windows 98:

1. Inicie o Windows. Após a página de abertura, o Windows
informa ter detectado a placa ISDN. Surge então a seguinte
mensagem no ecrã do Windows 95:
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FIGURA 2-2: ISDN PNP CARD FOUND IN WINDOWS 95 (PLACA ISDN
PNP DETECTADA EM WINDOWS 95)

Ou surge a seguinte mensagem no ecrã do OSR2:

FIGURA 2-3: ISDN PNP CARD DETECTED IN OSR2 (PLACA ISDN PNP
DETECTADA EM OSR2)
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Ou, no caso do sistema Windows 98, a seguinte mensagem:

FIGURA 2-4: ISDN PNP CARD FOUND IN WINDOWS 98 (PLACA ISDN
PNP DETECTADA EM WINDOWS 98)

2. Introduza o CD de Instalação do Driver na unidade
apropriada: (D, E, etc.).

3. Seleccione "Driver from disk provided by hardware
manufacturer" no caso do Windows 95, ou "Next >" para os
sistemas OSR2 e Windows 98. Detecte depois o directório
em causa (Por exemplo D:\Driver\Win95).

4. Siga as instruções constantes do ecrã. O Windows copia os
ficheiros do driver para sub-directórios do sistema.

5. A seguir, o Windows inicia a cópia dos ficheiros do
sistema, e surge o seguinte ecrã solicitando o caminho dos
ficheiros Windows de origem.



Capítulo 2 — Instalação

9

FIGURA 2-5: ENTERING THE PATH OF WINDOWS DISK (INSERIR CAMINHO

DO DISCO WINDOWS)

6. No caso do Windows 95 ou do OSR2, e se tiver sido
instalado previamente o Pack Acelerador ISDN da
Microsoft 1.1 ou o Dial-Up Networking 1.2, o Windows
detecta alguns ficheiros com versões mais recentes.

FIGURA 2-6: MANTER OS FICHEIROS DE SISTEMA MAIS RECENTES

7. Seleccione "Yes" para manter os ficheiros mais recentes.

8. No caso do Windows 95 ou do OSR2, e se não tiver sido
instalado previamente o Pack Acelerador ISDN da
Microsoft 1.1 ou o Dial-Up Networking 1.2, deverá surgir o
seguinte ecrã.
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FIGURA 2-7: INSTALLING MULTILINK PPP FROM MICROSOFT (INSTALAR

MULTILINK PPP DA MICROSOFT)

9. Quanto a detalhes adicionais acerca do multilink PPP
(enlace virtual), consulte a Secção 2.6, Utilização do
Multilink no Windows 95, OSR2 ou 98.

10. Depois de concluída a instalação completa do driver da
placa ISDN, é solicitada a reinicialização do computador.

FIGURA 2-8: REINICIAR O COMPUTADOR

11. Seleccione "Yes" para reiniciar o computador.
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No caso do sistema Windows NT 4.0:

1. Inicie o Windows. Introduza a Disquete ou CD de
Instalação na unidade A: (B:, ou D:, etc.).

2. Em caso de disquete, execute "setup.bat".

3. Em caso de CD, seleccione "NT Drivers for ISDN Cards".

 

FIGURA 2-9: ADICIONAR PLACA ISDNCOMO ADAPATADOR DE REDE

4. Clique em "OK" para iniciar a cópia de ficheiros. Em
seguida, tem início o "Setup Program".
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FIGURA 2-10: PROGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DA PLACA ISDN

5. Se o PC dispuser de PnP BIOS, poderá seleccionar "Auto
Setting". Então o sistema procede à configuração do IRQ e
da Porta I/O (entrada e saída) da placa ISDN.

6. Depois de configurar as propriedades da placa ISDN, surge
a seguinte mensagem solicitando o caminho dos ficheiros de
origem Windows NT para instalação do Remote Access
Service (RAS) (Serviço de Acesso Remoto).

FIGURA 2-11: ENTERING THE PATH OF WINDOWS NT DISK (INTRODUZIR

CAMINHO DO DISCO WINDOWS NT)
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7. Depois de instalado o RAS, surge o seguinte ecrã de
configuração de portas ISDN como dispositivos RAS.

FIGURA 2-12: ADDING THE ISDN PORTS FOR RAS (ADICIONAR PORTAS

ISDN COMO RAS)

8. Seleccione "OK" para definir "ISDN1-NTWANMP" como
um dos "Dispositivos Compatíveis RAS", devendo surgir o
seguinte ecrã.

FIGURA 2-13: LIST OF RAS COMMUNICATION PORTS (LISTA DE PORTAS

DE COMUNICAÇÃO RAS)
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9. Clique em "Add..." para adicionar "ISDN2-NTWANMP" à
lista de portas de comunicação RAS. As portas "ISDN1" e
"ISDN2" permitem à placa ISDN efectuar e receber
chamadas multilink (enlace virtual). Quanto a detalhes
adicionais acerca da configuração do suporte multilink em
Windows NT 4.0, consulte a ajuda on-line RAS.

10. Clique em "Continue" para concluir a configuração RAS,
podendo verificar depois que a placa ISDN foi instalada
como adaptador de rede.

FIGURA 2-14: ISDN CARD INSTALLED AS A NETWORK ADAPTER (PLACA

ISDN INSTALADA COMO ADAPTADOR DE REDE)

11. Clique em "Close", sendo depois solicitada a reinicialização
do computador.

12. Seleccione "Yes" para reiniciar o computador e terminar a
instalação do driver.
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2.4 Instalação do Utilitário ISDN

O Utilitário ISDN compreende programas muito úteis para a placa
ISDN, tais como o programa de diagnóstico, o programa de
desinstalação, e o manual on-line. Para instalar o Utilitário ISDN em
Windows 95/OSR2, 98 ou NT, 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. Em caso de CD, carregue no botão "ISDN Utility".

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

FIGURA 2-15: ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO DO UTILITÁRIO ISDN

5. Seleccione "Next>" para dar início à instalação do utilitário
ISDN. Siga as instruções para concluir a instalação.
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2.5 Programa de Diagnóstico

Depois de instalar a placa ISDN, poderá utilizar o programa de
diagnóstico para ensaiar a configuração. 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" e surgirá o seguinte
ecrã.

FIGURA 2-16: THE DIAGNOSTIC PROGRAM (PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO)

3. É listada a configuração de hardware IRQ e da porta I/O.

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

5. 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.
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FIGURA 2-17: THE LOOPBACK TEST (VERIFICAÇÃO DE ECO)

2.6 Com Utilização de Multilink em
Windows 95, OSR2 ou 98

Durante a instalação da placa ISDN em sistemas Windows 95 ou
OSR2, o Pack Acelerador Microsoft ISDN 1.1 ou o software Dial-
Up Networking 1.2 é também instalado. Este compreende
actualizações do Dial-Up Networking em Windows 95/OSR2, de
forma a poder suportar a combinação de dois canais de dados a
64Kbps, numa única linha equivalente a 128Kbps. A versão Dial-Up
Networking 1.2 já está incluída no Windows 98.

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.
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Para configurar a característica multilink em Windows 95, OSR2 ou
Windows 98, 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.

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.

4. Para a versão Dial-Up Networking 1.2, seleccione a tecla
"Multilink" para mostrar a caixa de diálogo "Set Additional
Devices".

5. Tal como no caso do Pack Acelerador ISDN 1.1, vai deparar
com uma secção designada por "Set Additional Devices" na
parte inferior da tecla "General". Seleccione o botão "Settings"
para mostrar a caixa de diálogo "Set Additional Devices".

6. Na caixa de diálogo "Set Additional Devices", seleccione o
botão relativo a rádio em "Use Additional Devices".

7. Utilize esta caixa de diálogo para especificar os dispositivos a
combinar, formando a ligação "multilink".

8. Utilize os botões "Add", "Remove", e "Edit" para modificar a
lista de dispositivos adicionais.
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9. Pode introduzir um número de telefone diferente para cada um
dos dispositivos, ficando ambos 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 estabelecidas as
ligações, pode visualizar informação da condição da ligação
efectuando duplo clique no ícone "communicating computers"
constante da barra de tarefas.

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. Accionando o botão
"Suspend" faz com que a linha respectiva seja desligada e removida
das ligações combinadas.

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 restabelecer conexões individuais sem
interromper a ligação.

2.7 Desinstalar a Placa ISDN

A informação de configuração da placa ISDN é gravada em memória
pelo Windows. Se pretender eliminar a placa ISDN de forma
permanente do sistema, é necessário executar o programa de
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desinstalação, compreendido no grupo de programas do utilitário
ISDN. Para eliminar o driver e o programa utilitário da placa ISDN,
do sistema, siga os passos seguintes:

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 2-18:PROGRAMA DE DESINSTALAÇÃO

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