
Iniciação Rápida
Gateway VoIP ADSL X5v e
Serviço VoIP Global Village™

Esta Iniciação Rápida trata das instruções para os utilizadores
de PCs Windows. Os utilizadores de Macintosh e Linux devem
consultar o Guia do Utilizador presente no CD, que também
inclui informação adicional para os utilizadores do Windows.
O CD também contém um Glossário de termos técnicos e
informação sobre Apoio aos Clientes.

Importante! Antes de Começar
Antes de instalar o X5v, o serviço DSL deve estar activado na
sua linha telefónica. Para tal, tem de se tornar cliente de um
fornecedor de serviço DSL.

O que encontra no Pacote

Cabo Ethernet

Transformador

Cabo USB

CD do Software

Cordão do Telefone

Gateway
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O CD contém o software de  instalação, documentação, a garantia
e informação sobre o Apoio aos Clientes.
Se algo faltar ou estiver danificado, contacte o Apoio aos
Clientes da Zoom, a loja onde comprou ou o distribuidor.
Além disso, poderá ter
• Adaptador de ficha telefónica para adaptar o cordão

telefónico RJ-11 a uma ficha diferente (apenas certas unidades)
• Filtro(s) de linha DSL (apenas certas unidades).

De Que Precisa
• Um PC Windows equipado com uma Placa de Interface

de Rede (Network Interface Card - NIC) ou com uma
porta USB.
Nota: Se estiver a utilizar um Macintosh ou um computador
com Linux, consulte as instruções do Guia do Utilizador.

• Um tomada telefónica com o ADSL activado para lhe ligar
a unidade X5v.

• Um telefone para ligar à X5v se pretender utilizar VoIP.
A instalação da X5v envolve cinco passos: Instalar o Software,
Instalar o Hardware, Configurar o Internet Explorer,
Configurar o ADSL e Configurar o Serviço VoIP.

Passo 1: Instalar o Software
Se o seu computador dispuser duma ficha Ethernet,
recomendamos a sua utilização em vez da ficha USB para
simplificar a instalação.
Se tiver necessidade de utilizar a ficha USB da X5v, terá,
antes de instalar este software, de remover quaisquer
controladores de modem USB previamente instalados no
computador. No ambiente de trabalho, faça clique no botão
Iniciar, aponte para Definições e seleccione Painel de Controlo.
Em Painel de Controlo, faça duplo clique em Adicionar/
Remover Programas; no separador Instalar/Remover,
seleccione o seu velho modem USB e faça clique em Remover.
Continue agora abaixo.
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TEM de instalar o software ANTES de instalar o hardware.

1111 O computador tem de estar ligado. Introduza o CD
fornecido na unidade de CD-ROM. O CD é lido
automaticamente e abre-se o Menu Principal. (Nota: Se o CD
não começar a ser lido automaticamente, no ambiente de
trabalho faça clique no botão Iniciar, faça clique em Executar
e escreva em seguida D:\setup.exe, onde D é a letra da sua
unidade de CD-ROM.)

2222 Seleccione a sua língua e faça clique no botão Installation
Wizard (Assistente de instalação). A instalação do software
prossegue automaticamente.

3333 Concluído o processo, ser-lhe-á pedido para fazer clique em
Finish (Terminar) e para desligar o computador para poder
conectar o hardware. Depois de desligar, não se esqueça de
remover o CD do PC.

Passo 2: Instalar o Hardware
Importante! Desligue da tomada ou desligue
simplesmente o seu PC antes de prosseguir. Lembre-se
que tem de instalar o software da X5v antes de instalar o
hardware (Passo 1).
Nota: Se estiver a substituir um modem DSL mais
antigo pela X5v, é necessário remover agora o hardware
mais antigo.

1111 Ligue o hardware a partir do painel posterior da X5v.

aaaa Ligue o telefone à tomada PHONE (Telefone).
Sugestão: Se tiver um telefone sem fios com um ou mais
aparelhos, ligue a estação base à tomada PHONE da X5v.
Nota: Se no seu país não forem utilizadas as fichas RJ-11,

RESET   PWRPHONE    LAN 1    2         3         4ADSL   USB
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precisará dum adaptador telefónico. Ligue o adaptador à
tomada PHONE da X5v e ligue o telefone à outra
extremidade.

bbbb Ligue uma extremidade do cordão telefónico da X5v à ficha
ADSL da X5v e a outra extremidade à tomada telefónica da
parede (a tomada da parede a que ligaria normalmente um
telefone standard). Esta tomada tem de estar ligada ao serviço
ADSL.

cccc Se possível, ligue a X5v utilizando a porta Ethernet do seu
computador: Ligue uma extremidade do cabo Ethernet
incluído numa das tomadas LAN da X5v (1, 2, 3 ou 4) e ligue a
outra extremidade à porta Ethernet do computador.
Se o seu computador não dispuser duma porta Ethernet
livre, poderá utilizar uma porta USB do mesmo: Ligue uma
extremidade do cabo USB à tomada USB da X5v e a outra à
porta USB do computador.

2222 Ligue o transformador incluído a uma tomada de energia da
parede e à tomada de energia (PWR) da X5v.

IMPORTANTE:
Utilize apenas o transformador que acompanha a X5v. Outros
transformadores podem danificar o seu hardware.

A luz LINK (Ligar) do painel frontal deve piscar no decurso deste
passo. Concluído este passo da ligação física, a luz LINK deve
passar de intermitente a contínua. Se tal não acontecer, consulte
Sugestões para Resolução de Problemas de Ligaçãoas na página 13.

3333 Ligue o computador.
Se estiver a utilizar a opção USB, deve ser apresentada a caixa
Encontrado Novo Hardware, mostrando o progresso da
instalação. Responda aos pedidos de informação.
Utilizadores do Windows XP: Poderá ver as caixas de
desresponsabilização da Instalação de Hardware relativas aos
testes para o logotipo Windows. Pode ignorar estas mensagens
com segurança e fazer clique em Continuar Mesmo Assim.
Utilizadores do Windows 2000: Poderá ver a caixa de diálogo Não
Encontrada a Assinatura Digital. Pode ignorar estas mensagens
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com segurança e fazer clique em Sim.
Utilizadores do Windows 98/Me: Reinicie o computador se tal lhe
for pedido.

4444 Os filtros telefónicos não são indispensáveis, mas
RECOMENDAMOS VIVAMENTE que instale um filtro
em CADA um dos telefones que partilhe a linha DSL.
(Não instale um filtro entre a tomada telefónica da parede e a
X5v.) Os filtros telefónicos bloqueiam as frequências DSL de
modo que ao fazer-se uma chamada telefónica normal não se
oiça ruído na linha. Também impedem que as conversas
telefónicas interfiram com a performance do DSL.

A tomada telefónica da X5v tem um filtro incorporado, pelo que
não há necessidade de filtro nesse telefone.
Poderá ter recebido filtros telefónicos DSL com a X5v. Se não
recebeu ou se precisar de mais filtros, terá facilidade em encontrá-
los na maior parte das lojas de produtos electrónicos.
Para cada telefone adicional, ligue a respectiva corda na
extremidade PHONE (Telefone) do filtro e ligue a extremidade
LINE (Linha) do filtro à parede.

Passo 3: Configurar o Internet
Explorer

O software que utiliza para efectuar ligações à Internet tem de estar
configurado para ligação à rede , não para ligação telefónica. As
instruções abaixo aplicam-se ao Internet Explorer, o browser da
Web mais popular. Se estiver a utilizar o Netscape Navigator ou
outro browser, configure-o agora para utilizar uma ligação à rede
(pode ser designada por ligação por “Rede Local” (Local Area
Network) ou por “banda larga” (broadband)).

Se utilizar o Internet Explorer, tem de ter a Versão 5 ou posterior.
A maior parte das pessoas tem a versão correcta. Se tal não
acontecer, sugerimos que obtenha uma actualização gratuita. Se
quiser verificar o número da sua versão, abra o Internet Explorer,
seleccione Ajuda e, em seguida, Acerca do Internet Explorer. O
número da versão está imediatamente sob o logotipo do Internet
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Explorer da Microsoft. Pode ignorar todos os números depois do
ponto a seguir ao primeiro dígito.

1111 No ambiente de trabalho, faça clique com o botão direito
(não com o botão esquerdo) no ícone do Internet Explorer e
seleccione Propriedades.

Se não puder aceder ao Internet Explorer:
Utilizadores do Windows XP: No ambiente de trabalho, faça clique
no botão Iniciar e, em seguida, faça clique em Painel de
Controlo. No Painel de Controlo, faça clique em Ligações de
Rede e de Internet e, em seguida, faça clique no ícone Opções da
Internet.
Utilizadores do Windows 98/Me/2000: No ambiente de trabalho,
faça clique no botão Iniciar, aponte para Definições e faça clique
em Painel de Controlo. Em Painel de Controlo, faça clique no
ícone Opções da Internet.

2222 Na caixa de diálogo Propriedades da Internet, faça clique no
separador Ligações.

3333 No separador Ligações, faça clique em Configurar.

4444 Utilizadores do Windows XP: Na caixa de diálogo Bem-vindo
ao Assistente de Novas Ligações, faça clique em Seguinte.

Se vir uma caixa de diálogo Informação da Localização, faça
clique em Cancelar para voltar à caixa de diálogo Bem-vindo e
volte a fazer clique em Seguinte.
Na caixa de diálogo Tipo de Ligação de Rede, faça clique em
Ligar à Internet.
Na caixa de diálogo Preparar, faça clique em “Configurar
manualmente a minha ligação” e, em seguida, faça clique em
Seguinte.
Na caixa de diálogo Ligação à Internet, faça clique em “Ligar
usando uma ligação de banda larga que está sempre activa” e
faça clique em Seguinte.
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5555 Utilizadores do Windows 98/Me/2000: Na caixa de diálogo
Assistente da Ligação à Internet, seleccione “Desejo
configurar manualmente a minha ligação à Internet ou
desejo ligar através de rede local (LAN)” e faça clique em
Seguinte.

Na caixa de diálogo Configurar a Ligação à Internet, altere a
selecção para “Ligo através duma rede local (LAN)” e faça
clique em Seguinte.
Na caixa de diálogo Configuração do acesso à Internet por rede
local, anule a selecção de “Descoberta automática do servidor
proxy”. Faça clique em Seguinte.
Uma caixa de diálogo pergunta se quer configurar uma conta de
email. Faça clique em Não e, depois, em Seguinte.

6666 Concluído o processo de configuração, verá uma caixa de
diálogo Terminar o Assistente da Ligação à Internet.

Utilizadores do Windows 98/Me/2000: Assegure que anula a
selecção de “Para ligar imediatamente à Internet , seleccione
esta caixa….”

7777 Faça clique em Terminar.

8888 Utilizadores do Windows XP: Feche o Painel de Controlo.
Utilizadores do Windows 98/Me/2000: Se o Internet Explorer
se abrir, feche-o antes do passo seguinte da instalação.

Passo 4: Configurar o ADSL

1111 No ambiente de trabalho deve estar um ícone da
Zoom com este aspecto. Deve fazer duplo
clique sobre o ícone para abrir a Zoom DSL
VoIP Gateway Web-Console (Consola Web
do Gateway de VoIP DSl da Zoom). (Nota:
Se o ícone não aparecer, abra o seu browser
Web, escreva http://10.0.0.2 e prima Enter
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para visualizar a caixa Network Password
(Palavra-passe da rede).

2222 Entre em sessão escrevendo a informação seguinte em
minúsculas. (Nota: Terá necessidade destes nome de utilizador
e palavra-passe de cada vez que quiser abrir a consola Zoom
DSL VoIP Gateway Web-Console.)

User Name (Nome de Utilizador): admin

Password (palavra-passe): zoomvoip

3333 É apresentada a página Configuração Básica.

É necessário preencher pelo menos três destas caixas: VPI,
VCI e Encapsulation (Encapsulação). O seu fornecedor de
serviços pode ter-lhe fornecido estes valores, embora a maioria não
o faça. Se dispuser deles, a instalação será um pouco mais rápida e
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fácil, mas não se preocupe se tal não acontecer. Dir-lhe-emos como
os obter.

Se o Seu Fornecedor de Serviços
Lhe Deu os Valores de VPI, VCI e
Encapsulation (A Maioria dos(A Maioria dos(A Maioria dos(A Maioria dos
Utilizadores Não os Terá)Utilizadores Não os Terá)Utilizadores Não os Terá)Utilizadores Não os Terá)

1111 Se dispuser desta informação (VPI, VCI e Encapsulation),
introduza-a agora nas caixas apropriadas. O ecrã pode ser
ligeiramente diferente, dependendo da encapsulação que
seleccionar.
Se estiver a utilizar PPP, o seu fornecedor de serviços deve
também ter-lhe dado um nome de utilizador (geralmente o
seu endereço de email ou os caracteres que precedem o sinal @
no seu endereço de email) e uma palavra-passe. Estes NÃO
são o nome de utilizador e a palavra-passe que utilizou para
aceder ao menu da Configuração Básica.) Se não se conseguir
lembrar ou não conseguir encontrar os seus nome de utilizador
e palavra-passe, telefone ao fornecedor de serviços a solicitá-
los. Em seguida, introduza-os.

2222 Faça clique em Save Changes (Guardar Alterações).

3333 Se a definição de encapsulação que introduziu começa
com PPPoE ou PPPoA: Faça clique em Write Settings to
Flash and Reboot (Escrever Valores na Flash e Reiniciar) e
em Confirm (Confirmar). Uma vez concluído o processo, a
luz LINK (Ligação) da X5V deve permanecer acesa (o que
deve demorar cerca de 15 segundos). Se tal não acontecer,
consulte as Sugestões Para Resolução de Problemas na
página 13.

Se a definição de encapsulação que introduziu começa
com 1483 Bridged ou 1483 Routed: Deve agora confirmar
que o seu Endereçamento IP está correctamente definido. Veja
Configurar o Endereçamento IP na página 12.
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4444 Vá para o seu browser Web (isto é, Internet Explorer ou
Netscape Navigator) e tente ligar a um endereço Web
familiar.

5555 Se ligar com êxito, a instalação está concluída e está
pronto a navegar na web! Continue com o Passo 5:
Configurar o Serviço VoIP na página 14.
Se não ligar com êxito, consulte as Sugestões para Resolução
de Problemas de Ligação na página 13.

Se Não Dispuser dos Valores de
VPI, VCI e Encapsulation do Seu
Fornecedor de Serviços
Se não obtiver os valores do seu fornecedor de serviços, as tabelas
que começam na página 30 mostram os valores para a maioria dos
fornecedores de serviços dos EUA e de muitos outros países. Se
existir mais que um valor para o seu fornecedor de serviços, o mais
vulgar é assinalado com (1), o seguinte com (2), etc.

1111 Vá para as Tabelas na página 30 e encontre na lista o seu
fornecedor de serviços. Se estiver nos EUA e o  seu
fornecedor de serviços não constar da lista, siga as instruções
utilizando os valores de Service Provider Not Shown
(Fornecedor de Serviços Não Apresentado) no fundo da
tabela.

2222 Introduza agora os valores correspondentes a VPI, VCI, e
Encapsulation nas caixas apropriadas do menu
Configuração Básica. O ecrã pode ser ligeiramente diferente,
dependendo da encapsulação que seleccionar. Se estiver a
utilizar PPP, o seu fornecedor de serviços deve ter-lhe dado
um nome de utilizador (geralmente o seu endereço de email
ou os caracteres que precedem o sinal @ no seu endereço de
email) e uma palavra-passe. Estes NÃO são o nome de
utilizador e a palavra-passe que utilizou para aceder ao menu
da Configuração Básica.) Se não se conseguir lembrar ou não
conseguir encontrar os seus nome de utilizador e palavra-passe,
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telefone ao fornecedor de serviços a solicitá-los. Em seguida,
introduza-os.

3333 Faça clique em Save Changes (Guardar Alterações).

4444 Se a definição de encapsulação que introduziu começa
com PPPoE ou PPPoA: Faça clique em Write Settings to
Flash and Reboot (Escrever Valores na Flash e Reiniciar) e
em Confirm (Confirmar). Uma vez concluído o processo, a
luz LINK (Ligação) da X5V deve permanecer acesa (o que
deve demorar cerca de 15 segundos). Se tal não acontecer,
consulte as Sugestões Para Resolução de Problemas na
página 13.

Se a definição de encapsulação que introduziu começa
com 1483 Bridged ou 1483 Routed: Deve agora confirmar
que o seu Endereçamento IP está correctamente definido. Vá
para Configurar o Endereçamento IP abaixo.

5555 Vá para o seu browser Web (isto é, Internet Explorer ou
Netscape Navigator) e tente ligar a um endereço Web
familiar.

6666 Se ligar com êxito, a instalação está concluída e está
pronto a navegar na web! Continue com Passo 5:
Configurar o Serviço VoIP o na página 14.
Se não ligar com êxito, continue com o passo a seguir.

7777 Volte às tabelas da página 30 e introduza os valores mais
frequentes que se seguem—os marcados com (2), se acabou de
introduzir os (1), ou com (3), se não teve êxito com os (2).
Faça clique em Write Settings to Flash and Reboot (Escrever
Valores na Flash e Reiniciar) e em Confirm (Confirmar). Uma
vez concluído o processo, a luz LINK (Ligação) da X5V deve
permanecer acesa (o que deve demorar cerca de 15 segundos).
Lembre-se, se estiver a introduzir 1483 Bridged ou 1483
Routed como valor da Encapsulation e ainda o não tiver feito,
confirme agora que o seu Endereçamento IP está definido
correctamente. Veja abaixo Configurar o Endereçamento
IP.
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Se não forem indicados mais valores para o seu fornecedor de
serviços e não conseguir ligar, consulte as Sugestões Para
Resolução de Problemas na página 13.

8888 Volte agora ao Passo 5.

Configurar o Endereçamento IP
Se o valor de Encapsulation que introduziu na Configuração
Básica começava com 1483 Bridged ou 1483 Routed, a X5v pode
ser configurada para DHCP (também conhecido como
endereçamento IP dinâmico) ou com um endereço IP estático. A
maioria dos fornecedores do serviço DSL utilizam o DHCP. Existe
geralmente um custo extra para um endereço IP estático e terá
normalmente de fazer um pedido especial para o obter.

1111 Para configurar a X5v para DHCP, no Basic Setup menu
(Menu de Configuração Básica), seleccione a caixa DHCP
client enable (Activar cliente DHCP). Deixe em branco o
campo Host Name (Nome do Host).

Para configurara a X5v para Endereçamento IP Estático,
vá para a página Advanced Settings (Definições Avançadas) e
faça clique em WAN Settings (Definições Rede Alargada -
WAN). Introduza o static IP address (endereço IP estático),
subnet mask (máscara de sub-rede) e default gateway
(gateway  predefinido) que lhe foram atribuídos pelo
fornecedor do serviço e faça clique em Save Changes
(Guardar Alterações). Volte agora à página Advanced
Settings (Definições Avançadas) e faça clique em DNS.
Seleccione a caixa User Configuration (Configuração do
Utilizador), introduza o endereço IP do DNS Server (servidor
do domínio de nomes) que lhe foi atribuído pelo fornecedor
do serviço e faça clique em Add (Adicionar). Não altere
nenhum outro campo!

2222 Faça clique em Save Changes (Guardar Alterações), em Write
Settings to Flash and Reboot (Escrever Valores na Flash e
Reiniciar) e em Confirm (Confirmar).

3333 Recomece onde saiu (Passo 4 na página 7 ou Passo 5 na
página 14).
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Sugestões para Resolução de
Problemas de Ligação

Se a luz LINK (Ligação) da X5v estiver a piscar e não permanecer
acesa continuamente, confirme que:

• O cordão telefónico RJ-11 está firmemente encaixado na
tomada da parede e na porta ADSL na parte posterior da X5v
(não na porta PHONE (Telefone)).

• A tomada a que o cordão telefónico está ligado está activado
para DSL. Não pode utilizar uma tomada telefónica standard
para o serviço DSL; só o poderá fazer depois de ter sido
activada para DSL pelo fornecedor do serviço.

• Pode ser necessário alterar o Protocolo de Handshake ADSL
da X5v. A X5v utiliza uma definição MultiMode (Múltiplos
Modos) para ligar automaticamente à maioria dos tipos de
equipamento dos fornecedores de serviço DSL. Pode forçar os
diferentes protocolos para tentar ligar. Na página Advanced
Setup (Configuração Avançada), faça clique em ADSL
Configuration (Configuração ADSL) para ver o Handshake
Protocol (Protocolo de Handshake). Um de cada vez,
experimente todas as definições, fazendo clique em Save
Changes and Reboot (Guardar Alterações e Reiniciar).

Se a luz LINK (Ligação) da X5v estiver continuamente acesa mas
não conseguir ligar à Internet, confirme que:

• Está a utilizar os valores correctos para VPI/VCI e
encapsulação.

• Introduziu correctamente os seus Nome de Utilizador e
Palavra-passe DSL.

• Faça um telefonema ao apoio aos clientes do seu fornecedor
para saber se a ligação DSL está a funcionar correctamente.

• A sua Ethernet ou o seu USB estão OK. Confirme que está
acesa a luz correcta do painel frontal da X5v (LAN ou USB).
Isto confirmará que a ligação está boa.

• As  propriedades do TCP/IP do seu computador  estão
correctas.
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Abra a caixa de diálogo do Windows Propriedades do
TCP/IP (faça duplo clique no ícone do Meu Computador
do ambiente de trabalho e seleccione Ajuda se não souber
como localizar a caixa Propriedades do TCP/IP).
Se estiver a utilizar DHCP (maioria dos utilizadores): Confirme
que estão seleccionadas “Obter automaticamente endereço
IP ” e “Obter automaticamente endereço de servidor
DNS”. Todos os campos devem estar em branco.

Se estiver a utilizar um endereço IP estático: Confirme que
estão seleccionados “Utilizar o seguinte endereço IP” e
“Utilizar o seguinte endereço de servidor DNS”. Tanto o
endereço IP do Gateway Predefinido como o endereço IP do
servidor DNS têm de corresponder ao endereço IP da X5v na
LAN: 10.0.0.2.

Passo 5: Configurar o Serviço
VoIP

O serviço VoIP da Global Village™ está incluído na compra da
X5v. Com a Global Village, pode fazer chamadas VoIP gratuitas
para outros utilizadores da Global Village (e para a maioria dos
outros utilizadores da VoIP) em qualquer parte do mundo.
Também pode utilizar a Global Village para fazer chamadas de
baixo custo virtualmente para qualquer telefone do mundo. Com a
Global Village não há uma assinatura mensal. Apenas paga as
chamadas que efectua.

Recomendamos que primeiro ensaie a sua ligação. Marque #,
aguarde pelo tom de chamar e marque então 1 2 3
Um atendedor automático indicar-lhe-á um número de telefone
VoIP da Global Village com sete dígitos.



15

Para configurar a sua conta pessoal na Global Village faça clique no
ícone Voice over IP (Voz sobre IP) no topo de qualquer página da
consola Zoom DSL VoIP Gateway Web-Console e, em seguida,
faça clique no botão Global Village Features (Funcionalidades da
Global Village) no fundo da página.

A primeira vez que entrar no site web da Global Village, ser-lhe-á
pedido o seu nome, país, endereço de email e uma palavra-passe.

Para poder experimentar o serviço, incluímos 10 minutos de
chamadas grátis para qualquer sítio nos EUA, RU e mais de uma
dúzia de outros países.

No web site pode também examinar e alterar a sua conta Global
Village, ver registos de chamadas recebidas e efectuadas, aceder à
sua lista telefónica e tirar partido de um número de outras
funcionalidades incluindo conferências, reencaminhamento de
chamadas, bloqueio de chamadas e correio de voz.
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Utilizar o Serviço Global Village
Os utilizadores da X5v podem utilizar telefones ligados à mesma
para:

1) Efectuar ou receber chamadas VoIP. A sua linha ADSL
permanecerá aberta para chamadas, pelo que utilizar a VoIP lhe
proporcionará o grande benefício de dispor de uma segunda linha
telefónica.

2) Efectuar ou receber chamadas “convencionais”.
Efectuar uma chamada VoIP para outro utilizador da Global
Village ou outro utilizador da VoIP: Pegue no telefone que ligou
à X5v. Marque #, aguarde pelo tom de chamar e marque então o
número de telefone VoIP que pretende chamar. Note que este
número não é o mesmo que um número de telefone alcançado
através da rede telefónica pública tradicional. Existe uma lista de
números de telefone VoIP em www.globalvillage.com
Receber chamadas VoIP: Outros utilizadores da Global Village e
muitos outros utilizadores da VoIP podem ligar o seu número
Global Village. Ouvirá um toque distinto para o alertar da chegada
de uma chamada VoIP. Consulte em www.globalvillage.com a
última informação sobre outros serviços VoIP que se podem ligar à
Global Village.

Comunicar com pessoas que não têm VoIP: Assinando o
serviço da Global Village, pode utilizar a VoIP para chamar
qualquer telefone que possa ser chamado através da rede telefónica
tradicional. Consulte o site web da Global Village sobre os planos e
custos das chamadas.

Efectuar uma chamada telefónica convencional: Pegue no
telefone e marque como faria normalmente. Desde que não marque
# para indicar que vai fazer uma chamada VoIP, as suas chamadas
serão encaminhadas e facturadas como se não tivesse VoIP, através
do seu serviço telefónico normal.

Nota: No caso duma falha de energia, a X5v encaminha todas as
chamadas como chamadas convencionais.
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Sugestões para Efectuar Chamadas
VoIP
Toque e Tom de Marcar Distintos: O toque e o tom de marcar
da X5v são diferentes dos do seu telefone normal. Isto significa
que pode distinguir facilmente pelo toque se está a receber uma
chamada VoIP. Talvez ainda mais importante, quando marcar #
para efectuar uma chamada VoIP, ouvirá um tom de marcar
diferente do que ouve na rede telefónica pública, para que possa ter
a certeza que está a fazer uma chamada VoIP.

Marcações rápidas: Pode programar o seu telefone para fazer
marcações rápidas de números VoIP. Apenas não se pode esquecer
de começar os números VoIP com #.
Remarcar: Pode remarcar um número VoIP tal como remarcaria
qualquer outro número, utilizando a funcionalidade do seu
telefone.

Hook Flash (Suspensão Momentânea): Se receber uma segunda
chamada quando já estiver ocupado com uma chamada VoIP,
ouvirá um tom de chamada em espera. Prima momentaneamente o
botão de hook (suspender) do seu telefone para falar com a
segunda pessoa e volte a premi-lo para voltar à sua conversa inicial.
Depois de concluída a chamada VoIP, pode premir o botão de
hook para obter um novo tom de marcar VoIP e efectuar uma
nova chamada VoIP sem marcar #.
Note que neste caso a remarcação ou a marcação rápida não
funcionarão. Se tiver necessidade de efectuar uma chamada
convencional, terá de desligar durante pelo menos um segundo.

VoIP-Only Mode (Modo Só-VoIP): Se, do telefone ligado à X5v,
apenas pretender fazer chamadas VoIP, terá de comutar a X5v para
o modo Só-VoIP. Na página VoIP da X5v, seleccione a caixa
VoIP Only (Só VoIP). Todas as chamadas que marcar no telefone
ligado à X5v serão chamadas VoIP, pelo que não é necessário
marcar # primeiro.
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Para Jogar Online Utilizando a
X5v

Configurar a X5v para jogos online depende do que pretender
fazer:
• Se tiver uma Xbox Live, vá para a página 25.

• Se tiver uma PlayStation 2, vá para a página 26.

• Se tiver outro jogo online, continue em baixo.

É Necessário Fazer Alguma Coisa?
Apenas há dois casos em que é necessário configurar a X5v
para os jogos online.

— Se estiver a jogar, pela Internet, um jogo “peer-to-peer” ou
“head-to-head” (entre iguais ou frente a frente), terá sempre
que configurar a X5v a não ser que ligue ao parceiro indo a
um site web. Um jogo “peer-to-peer” é aquele em que dois
jogadores competem directamente um contra o outro. Jogos
“peer-to-peer” muito populares são Age of Empires,
Command and Conquer, Dark Reign 2 e Unreal Tournament.
Se não tiver a certeza de que o jogo é “peer-to-peer” consulte
as respectivas instruções.

— Se pretender um jogo multiplayer (vários jogadores) e
pretender ser o host do jogo. Jogos “multiplayer” muito
populares são Half Life, Diablo II, Delta Force, Hexen II,
Myth, Quake II e Warcraft II, III.
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Em ambos os casos terá de abrir uma ou mais portas na
firewall da X5v como descrito abaixo, para que a firewall não
bloqueie os outros jogadores. Os dois processos de conseguir isto
são Configurar um Servidor Virtual, se precisar de poucas
portas, ou Configurar o DMZ, o que abre todas as portas da X5v.

Importante! Se o seu computador já tiver uma firewall instalada:
Se tiver uma firewall instalada no seu computador, como por
exemplo a firewall do Windows XP, poderá ter necessidade de a
desactivar antes de abrir portas por configuração dum servidor
virtual ou dum DMZ. Se o não fizer, o seu computador pode
bloquear as portas que está a tentar abrir.

Configurar a X5v para Jogos “Peer-to-
Peer” e para Hosting (Hospedagem) de
Jogos “Multiplayer” (Configurar um
Servidor Virtual)

1111 Determine que portas têm de ser abertas para o seu
jogo.

A maioria dos manuais dos jogos “peer-to-peer” e “multiplayer”
indicar-lhe-ão exactamente que porta ou portas têm de estar
abertas. Se o seu manual não o fizer, pode procurar a informação
em:
www.practicallynetworked.com/sharing/app_port_list.htm
Se tiver encontrado as definições das portas para o jogo,
recomendamos que as imprima, que as escreva ou que mantenha
o manual à mão.

Jogos diferentes exigem números diferentes de portas abertas. Pode
ser uma única porta ou uma centena ou mais de portas. Cada
porta necessária tem de ser configurada individualmente,
pelo que quantas mais portas forem necessárias ao jogo mais
tempo demorará a configuração. Alguns jogos utilizam mesmo
portas “dinâmicas”, significando que as portas utilizadas pelo jogo
variam constantemente, pelo que não as pode configurar.

Existe uma configuração que abre todas as suas portas para o
jogo, designada por DMZ. Se não conseguir encontrar as
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configurações de portas no manual do jogo ou no site web
indicado acima, ou se tiver de abrir mais de 20 portas (que é o
máximo permitido), ou se a documentação do jogo indicar que são
utilizadas portas dinâmicas, ou se não quiser gastar o tempo para
abrir múltiplas portas, consulte as instruções sobre DMZ  no
manual do CD.

AVISO:
Sempre que abrir uma porta adicional diminuirá a eficácia da sua
firewall, pelo que quanto menos  portas abrir melhor.

2222 Escolha um Endereço IP para Jogar.
Faça clique no ícone do Zoom X5v do ambiente de trabalho (ou
escreva 10.0.0.2 no browser Web tal como faria normalmente para
escrever um endereço web) para obter a Página Principal da X5v.
Faça clique no ícone Advanced Setup (Configuração Avançada) e,
em seguida, faça clique em LAN Settings (Definições da LAN).
Verá o início e o fim do intervalo dos endereços IP de LAN
dinâmicos (DHCP) da X5v. Terá de escolher um Endereço IP que
esteja fora deste intervalo. Normalmente escolherá o número
acima seguinte. Por exemplo, se o intervalo mostrado for 10.0.0.4
a 10.0.0.15, o seu Host IP Address (Endereço IP de Host) deve ser
o endereço IP a seguir a 10.0.0.15 ou seja 10.0.0.16. A não ser que
tenha alterado as definições de endereços IP da X5v, o que é muito
improvável, utilize o número 10.0.0.16. Se não utilizar o 10.0.0.16
tome nota do número que escolher para sua referência. O resto das
instruções assumirão que está a utilizar 10.0.0.16.

Endereço IP para Jogos: _______________________________

3333 Abra a caixa de diálogo Propriedades do TCP/IP do
Windows.

Para o Windows 2000: No ambiente de trabalho, faça clique no
botão Iniciar, aponte para Definições e, em seguida, para
Ligações por Rede e por Telefone. Faça clique com o botão
direito (NÃO com o botão esquerdo) em Ligação por Rede
Local, seleccione Propriedades, destaque a entrada TCP/IP da
sua placa NIC de interface (deve começar com TCP/IP e ter os
caracteres 10/100, NIC ou Ether – e não ter as palavras AOL,
Dial-up ou Adapter). Faça clique em Propriedades para
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visualizar a caixa de diálogo Propriedades do TCP/IP do
Windows.

Para o Windows XP: No ambiente de trabalho, faça clique no
botão Iniciar, aponte para Painel de Controlo e, em seguida, para
Ligações de Rede. Faça clique com o botão direito (NÃO com o
botão esquerdo) em Ligação por Rede Local, seleccione
Propriedades, destaque a entrada TCP/IP da sua placa NIC de
interface (deve começar com TCP/IP e ter os caracteres 10/100,
NIC ou Ether – e não ter as palavras AOL, Dial-up ou Adapter).
Faça clique em Propriedades para visualizar a caixa de diálogo
Propriedades do TCP/IP do Windows.

Para o Windows 98 e Me: No ambiente de trabalho, faça clique
no botão Iniciar, aponte para Definições e, em seguida, Painel
de Controlo. Faça duplo clique no ícone Rede para visualizar o
ecrã de configuração de Rede. Destaque a entrada TCP/IP da sua
placa NIC de interface (deve começar com TCP/IP e ter os
caracteres 10/100, NIC ou Ether – e não ter as palavras AOL,
Dial-up ou Adapter). Faça clique em Propriedades para
visualizar a caixa de diálogo Propriedades do TCP/IP do
Windows.

4444 Introduza as Definições IP.
Para utilizadores do Windows 2000 e XP:
Faça clique nos botões Utilizar o seguinte endereço IP e
Utilizar os seguintes endereços de servidor DNS para que
apareça um ponto negro. Introduza então os valores para
Endereço IP, Máscara de Sub-rede, Gateway Predefinido e
Servidor DNS preferido como mostrado abaixo.
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A maior parte dos utilizadores pode copiar a informação
exactamente como mostrada acima e na tabela abaixo. No entanto,
se no Passo 2 escolher um endereço IP diferente de 10.0.0.16,
introduza o número que escolheu em vez do número mostrado.

Endereço IP 10.0.0.16

Máscara de sub-rede 255.255.255.0

Gateway predefinido
(Endereço IP LAN da X5v)

10.0.0.2

Servidor DNS preferido 10.0.0.2

Para utilizadores dos Windows 98 e Me:
Faça clique em Especificar um Endereço IP e introduza os
valores para Endereço IP e Máscara de Sub-rede mostrados
abaixo, a não ser que, no Passo 2, tenha escolhido um
Endereço IP diferente de 10.0.0.16, caso em que deve introduzir
o número que escreveu em vez de 10.0.0.16.

Endereço IP 10.0.0.16

Máscara de sub-rede 255.255.255.0

Faça agora clique no separador Configuração do DNS no cimo
do menu. Faça clique em Activar DNS. Introduza qualquer nome
(isto é, o seu nome, as palavras “O Meu Computador”, uma
palavra favorita ou quaisquer outras  letras ou números) na caixa
com a designação Host. É obrigatório um nome de Host.
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Preencha a caixa Ordem de Procura de Servidor DNS com o
número 10.0.0.2 , faça clique em Adicionar e, em seguida, faça
clique no separador Gateway próximo do topo da página. Quando
abrir o ecrã Gateway, preencha a caixa Novo gateway: com o
número 10.0.0.2 e faça clique em Adicionar.

5555 Faça clique em OK.

6666 Regresse à página Advanced Setup (Configuração
Avançada) da X5v e faça clique no botão Virtual
Server (Servidor Virtual).

Se já tiver fechado a consola Zoom DSL VoIP Gateway Web-
Console, faça clique no ícone da X5v da Zoom no ambiente de
trabalho (ou escreva 10.0.0.2 no browser da Web) e faça clique no
ícone Advanced Setup (Configuração Avançada).

7777 Configure o Servidor Virtual.
É aqui onde tem de introduzir a informação que obteve no manual
do jogo ou no site www.practicallynetworked.com.
Infelizmente só pode configurar uma porta de cada vez. De
cada vez que configurar uma nova porta, o computador será
reiniciado quando premir Write Settings to Flash and Reboot
(Escrever Definições na Flash e Reiniciar).

Mais do que umas poucas portas, e poderá demorar bastante
tempo. Este o motivo por que algumas pessoas preferem
configurar um DMZ, que abre todas as portas de uma vez. Se
quiser configurar um DMZ, consulte as instruções no manual do
CD. Lembre-se, um DMZ é fácil e funcionará com qualquer jogo,
mas impedirá que a firewall do X5v proporcione qualquer
segurança ao seu sistema.

Se pretender continuar, introduza agora a informação
mostrada abaixo no ecrã de configuração do Servidor Virtual.
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Porta Pública Porta de entrada da Internet que pretende
abrir. É o número da porta ou dos números
de porta que obteve do manual do jogo ou
do site web
www.practicallynetworked.com

Porta Privada Porta de entrada da X5v que pretende abrir
para o lado da LAN. É o número da porta ou
dos números de porta que obteve do
manual do jogo ou do site web
www.practicallynetworked.com

Este número e o número da porta pública
acima devem ser o mesmo para cada
entrada de porta individual.

Tipo de Porta O predefinido é TCP. Alguns jogos utilizam
TCP e UDP. Se o seu jogo utilizar os dois
tipos, terá de preencher esta tabela duas
vezes para cada porta, uma utilizando TCP
e outra vez utilizando UDP.

Endereço IP do
Host

Endereço IP fixo do computador host—é o
mesmo endereço IP que escolheu no
Passo 2 e introduziu no Passo 4,
provavelmente 10.0.0.16.

8888 Depois de introduzir a  informação acima, faça
clique em Add This Setting (Adicionar Esta
Definição).
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9999 Faça clique em Write Settings to Flash and Reboot
(Escrever Valores na Flash e Reiniciar).

O computador será reiniciado. Se tiver necessidade de abrir
portas adicionais, volte ao Passo 3 e repita os Passos 3 a 9.

IMPORTANTE:
Os jogadores do exterior terão necessidade de conhecer o
Endereço IP WAN da X5v. Para determinar este endereço, faça
clique no ícone System Status (Estado do Sistema) no topo da
página web da X5v e desloque-se para baixo, para a secção WAN
Status (Estado da WAN).

Utilizar a X5v com a Xbox® Live
Não são necessárias definições especiais para utilizar a Xbox Live.
Se estiver a utilizar a encapsulação PPP, introduza apenas os seus
Nome de Utilizador e Palavra-passe para entrada em sessão DSL
indicados pelo seu fornecedor na página de Basic Setup
(Configuração Básica) da X5v. Uma vez concluída a instalação, siga
os seguintes passos.

1111 Actualize o Dashboard da Xbox: Tenha disponível o Starter
Kit (Kit de Iniciação) da Xbox Live. Introduza o CD da Xbox
Live na Xbox. Uma vez concluída a actualização, o menu
principal incluirá uma entrada para a Xbox Live.

2222 Ligue a X5v e a Xbox: Utilizando um cabo Ethernet, encaixe
uma extremidade na tomada da Xbox e a outra numa das
tomadas Ethernet (LAN) da X5v. Nota: Se não tiver utilizado
o cabo Ethernet incluído no pacote da X5v para a ligar ao
computador, pode utilizá-lo agora. Caso contrário, poderá
comprar um na loja local de electrónica ou de computadores.
Introduza o módulo Communicator da Xbox no encaixe de
expansão do Controller da Xbox (encaixe do topo) e, em
seguida, introduza a ficha dos auscultadores no módulo
Communicator.
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3333 Active a sua conta Xbox Live: O CD da Xbox Live ainda
deve estar na Xbox. Recomendamos que veja um vídeo que
explica o processo de instalação: Seleccione, no menu, Xbox
Live. No Dashboard, seleccione Xbox Live e responda aos
pedidos. Nota: Terá necessidade do seu código de assinatura
para activar a conta—este número está na capa do CD. (Se
tiver necessidade de instruções mais detalhadas, consulte a
documentação da Xbox Live.)

E já está! Pode carregar um dos jogos de demonstração incluídos
no CD da Xbox Live ou utilizar qualquer outro jogo para a Xbox
Live.

Utilizar a X5v com a PlayStation® 2
A PlayStation 2 tem de ser ligada à X5v: Utilizando um cabo
Ethernet, encaixe uma extremidade na tomada Network (Rede) da
PlayStation e a outra numa das tomadas Ethernet (LAN) da X5v.
Nota: Se não tiver utilizado o cabo Ethernet incluído no pacote da
X5v para a ligar ao computador, pode utilizá-lo agora. Caso
contrário, poderá comprar um na loja local de electrónica ou de
computadores. Siga, depois, os passos abaixo.

1111 Carregue na PlayStation 2 o Network Adapter Start-up Disc
(Disco de Arranque do Adaptador de Rede) da PS2 que foi
fornecido com o adaptador de rede da PS2.

2222 No menu principal da PlayStation 2, seleccione ISP Setup
(Configuração do ISP).

3333 Se tiver definições de rede pré-existentes na PlayStation 2, ser-
lhe-á pedido para seleccionar New Network Setting (Novas
Definições de Rede) antes de seleccionar Local Area
Network (LAN) (Rede Local). Caso contrário, seleccione
simplesmente Local Area Network (LAN) (Rede Local).

4444 Seleccione Advanced Setup (Configuração Avançada) e Set
Manual IP (Configurar IP Manual).
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5555 Preencha estes campos:

Endereço IP 10.0.0.50

Máscara de Rede 255.255.255.0

Router predefinido 10.0.0.2

Em seguida seleccione Continue (Continuar).

6666 Preencha estes campos:

DNS Principal 10.0.0.2

DNS Secundário 10.0.0.2

Em seguida seleccione Continue (Continuar).

7777 Seleccione Test Settings (Definições de Teste). É executado
um teste de ligação. Verá a mensagem, “The test for
connecting to your ISP was successful! (Teve êxito o teste
para ligar ao seu ISP) Please save your network setting
(Guarde a configuração de rede).” Se não tiver tido êxito,
confirme a informação que introduziu nos passos 5 e 6.
Em seguida, seleccione Continue (Continuar).

8888 Introduza um Network Setting Name (Nome da
configuração de rede) (o que quiser) e seleccione Save
(Guardar). Está agora concluída a configuração do Fornecedor
do Serviço. Responda aos pedidos para inscrição online.

9999 Utilizando o computador ligado à X5v, vá para a página
Advanced Setup (Configuração Avançada) da X5v e faça
clique no botão DMZ. Seleccione Enable (Activar) na lista
pendente do DMZ, e introduza o endereço IP estático
10.0.0.50 no campo DMZ Host IP (IP do Host DMZ). Faça
clique em Save Changes (Guardar Alterações), em Write
Settings to Flash and Reboot (Escrever Valores na Flash e
Reiniciar) e em Confirm (Confirmar) para concluir o processo.
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IMPORTANTE:
Os jogadores do exterior terão necessidade de conhecer o
Endereço IP WAN da X5v. Para determinar este endereço, faça
clique no ícone System Status (Estado do Sistema) no topo da
página web da X5v e desloque-se para baixo, para a secção WAN
Status (Estado da WAN).

Se Tiver Necessidade de Ajuda
A Zoom dispõe de muitos serviços de Apoio Técnico para os seus
clientes. Faça clique no botão Customer Support (Apoio aos
Clientes) no CD. Se já não souber do CD, vá a www.zoom.com e
seleccione Technical Support (Apoio Técnico).

O CD também tem informação mais detalhada sobre a instalação
da X5v, sobre a configuração para um certo número de aplicações
de utilização comum e sobre a sua utilização.

A Zoom também pode disponibilizar, de tempos a tempos,
firmware melhorado. Este também estará disponível em
www.zoom.com  em conjunto com instruções de actualização.
Recomendamos que verifique periodicamente neste site a existência
de actualizações.
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Descrição do Painel Frontal

Luz Descrição
PWR Energia. Acende quando a X5v estiver ligada a uma fonte de

energia.

LINK Ligação. Piscará quando a X5v estiver a executar a sua
sequência de inicialização. Permanecerá acesa quando a
unidade tiver sincronizado com a ligação ADSL. Nota: Se a
luz não passar de intermitente a contínua após um ou dois
minutos, verifique junto do seu fornecedor de DSL se a
ligação DSL está activada ou consulte as Sugestões Para
Resolução de Problemas na página 13.

DATA Dados. Pisca quando estiverem a ser transferidos dados.

USB Acende quando a porta USB da X5v estiver ligada a uma
porta USB com energia do computador.

LAN
1-4

Acende quando a porta LAN da X5v estiver ligada à porta
Ethernet dum dispositivo com energia.

VoIP Acende quando estiver a decorrer uma chamada de Voz
sobre IP.
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Tabelas de Valores Internet
para DSL

Estas tabelas destinam-se aos clientes cujos fornecedores de serviços não
lhes forneceram os valores DSL para ligar à Internet. Muitos fornecedores
de DSL utilizam valores diferentes consoante a região em que trabalham,
sendo por isso que pode haver mais que uma configuração para o seu
fornecedor de serviços. Mantemos tabelas actualizadas no nosso site web.
Se o seu país não estiver incluído, consulte www.zoom.com

Nota para clientes dos EUANota para clientes dos EUANota para clientes dos EUANota para clientes dos EUA
Se o seu fornecedor de serviço DSL não estiver listado abaixo, utilize
primeiro os valores para Service Provider Not Shown (Fornecedor de
Serviço Não Apresentado) no fundo da tabela. Se os valores não servirem,
utilize os valores para a empresa que fornece serviços telefónicos na sua
zona. (Consulte a página 10 para instruções mais detalhadas sobre a
introdução dos valores.)
Tabela A: EUA
Fornecedor do Serviço VPI VCI Encapsulação
AllTel (1) 0 35 PPPoE LLC
AllTel (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
August.net (1) 0 35 1483 Bridged IP LLC
August.net (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC
BellSouth 8 35 PPPoE LLC
CenturyTel (1) 8 35 PPPoE LLC
CenturyTel (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC
Covad 0 35 PPPoE LLC
Earthlink (1) 0 35 PPPoE LLC
Earthlink (2) 8 35 PPPoE LLC
GWI 0 35 1483 Bridged IP LLC
Qwest (1) 0 32 PPPoA LLC
Qwest (2) 0 32 PPPoA VC-MUX
SBC (1) 0 35 PPPoE LLC
SBC (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
SBC (3) 8 35 1483 Bridged IP LLC
Sprint (1) 0 35 PPPoA LLC
Sprint (2) 8 35 PPPoE LLC
Verizon (1) 0 35 PPPoE LLC
Verizon (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
Fornecedor do Serviço Não
Apresentado

0 35 PPPoE LLC
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(Se os valores de Fornecedor do Serviço Não Apresentado não servirem,
tente os valores para a empresa que fornece serviços telefónicos na sua zona.)

Tabela B: Outros Países

Fornecedor do Serviço VPI VCI Encapsulação
Bélgica-ADSL Office 8 35 1483 Routed IP LLC
Bélgica-Turboline 8 35 PPPoA LLC
Dinamarca-Cybercity, Tiscali 0 35 PPPoA VC-MUX
França (1) 8 35 PPPoE LLC
França (2) 8 67 PPPoA LLC
França (3) 8 35 PPPoA VC-MUX
Islândia-Islandssimi 0 35 PPPoA VC-MUX
Islândia-Siminn 8 48 PPPoA VC-MUX
Itália 8 35 PPPoA VC-MUX
Países Baixos-MX Stream 8 48 PPPoA VC-MUX
Portugal 0 35 PPPoE LLC
Arábia Saudita (1) 0 33 PPPoE LLC
Arábia Saudita (2) 0 35 PPPoE LLC
Arábia Saudita (3) 0 33 1483 Bridged IP LLC
Arábia Saudita (4) 0 33 1483 Routed IP LLC
Arábia Saudita (5) 0 35 1483 Bridged IP LLC
Arábia Saudita (6) 0 35 1483 Routed IP LLC
Espanha-Albura, Tiscali 1 32 PPPoA VC-MUX
Espanha-Colt Telecom, Ola
Internet

0 35 PPPoA VC-MUX

Espanha-EresMas,
Retevision

8 35 PPPoA VC-MUX

Espanha-Telefonica (1) 8 32 PPPoE LLC
Espanha-Telefonica (2),
Terra

8 32 1483 Routed IP LLC

Espanha-Wanadoo (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
Espanha-Wanadoo (2) 8 32 PPPoE LLC
Espanha-Wanadoo (3) 8 32 1483 Routed IP LLC
Suécia-Telenordia 8 35 PPPoE
Suécia-Telia 8 35 1483 Bridged IP LLC

Suíça 8 35 PPPoE LLC
Turquia (1) 8 35 PPPoE LLC
Turquia (2) 8 35 PPPoA VC-MUX
Reino Unido (1) 0 38 PPPoA VC-MUX
Reino Unido(2) 0 38 PPPoE LLC
Venezuela-CANTV 0 33 1483 Routed IP LLC
Vietname 0 35 PPPoE LLC
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Reino Unido, Suécia
EFTA: Suiça, Islândia, Lichtenstein, Noruega

Estados membros com utilização limitada Nenhum
Fabricante Zoom Telephonics, Inc.
Marca Zoom DSL/ADSL X5v VoIP Gateway
Tipo Series 0225; Models 5565, 5566, 5568, 5575, 5576, 5578, 5579,

5585, 5586, 1610, 1611, 1613, 1614, 1620, 1621, 1623, 1624
foi testado e está em conformidade com os requisitos essenciais para a protecção da saúde e da segurança do utilizador e
de qualquer outra pessoa e satisfaz os requisitos de compatibilidade electromagnética, conforme indicado nas seguintes
normas:

Norma Data de emissão
IEC60950-1
EN55022
EN55024

2001, 1st Edition
1998/A1:2000
1998/A1:2001

e está portanto em conformidade com as disposições e os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho de 9 de Março de 1999 relativos aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de
telecomunicações e ao reconhecimento mútuo da sua conformidade e com as disposições do Anexo II  (procedimento de
Avaliação de Conformidade referido no artigo 10(3)).

O seguinte organismo notificado foi consultado no procedimento da Avaliação de Conformidade:
Número do organismo
notificado

Nome e morada

N/A

A documentação técnica conforme requerido pelo procedimento da Avaliação de Conformidade é mantida na seguinte
morada:

Empresa Zoom Telephonics, Inc.
Morada, Localidade 207 South Street, Boston, Massachusetts 02111
País USA
Nº telefone 617 423 1072
Nº fax 617 542 8276

Referência TCF/TF nº 0225/TF
Efectuado em Boston, MA, USA
Data September 3, 2004

Nome e cargo Director, Engenharia de Manutenção

2654-C 27311-23     ©2004
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