
Iniciação
Rápida
Modem ADSL X6,
Router Wireless-G, Firewall
e Switch de 4 Portas
Modelo 5590
Este guia de Iniciação Rápida contém instruções para usar um
computador Windows para instalar uma rede cablada e/ou
sem fios. Os utilizadores de sistemas Macintosh ou Linux,
devem consultar o Guia do Utilizador fornecido no CD.

Acerca do ADSL X6
O Zoom ADSL X6 suporta até 253 ligações à Internet.

Pode ligar um computador ou dispositivo de rede (por exemplo,
um router, um hub ou um switch) a qualquer uma das quatro
portas LAN da unidade e pode “ligar” dispositivos sem fios através
do ponto de acesso sem fios da unidade.

Recomendamos que configure primeiro o modem e estabeleça uma
ligação à Internet usando um computador Windows directamente
ligado a uma das portas LAN do modem.

Depois, quando tiver a certeza de que a sua ligação está a
funcionar, deve configurar a sua rede.
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Conteúdo do Pacote
O seu pacote contém os seguintes itens:

O CD contém o software de instalação, documentação, informação
sobre segurança e outras funções avançadas, a garantia e
informação detalhada sobre o Apoio aos Clientes. Pode encontrar
informação completa e actualizada em:
http://www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml
Se faltar algo ou estiver danificado, contacte o Apoio aos Clientes
da Zoom ou a entidade que lhe vendeu o modem.

Além disso, o pacote poderá incluir:

•  Um splitter, que lhe permite usar uma única tomada ADSL
para a ligação à Internet e para o serviço telefónico (apenas
certos países)

•  Adaptador de ficha telefónica para adaptar o cordão do
telefone a uma ficha telefónica específica (apenas certos países)

•  Filtro(s) de linha ADSL (apenas certos modelos)
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Antes de Começar
Antes de começar a instalar o modem X6 utilizando esta Iniciação
Rápida, tem de ter disponíveis os seguintes elementos:

•  O serviço ADSL activado na sua linha telefónica. Para tal,
tem de se tornar cliente de um fornecedor do serviço ADSL.
Depois deste serviço estar activado, deverá ter uma tomada
telefónica de parede ADSL para ligar o modem X6. (O seu
fornecedor de serviços poderá referir-se ao “serviço ADSL”
como “serviço DSL”).

•  Um computador Windows (98/Me/2000/XP) com uma
porta Ethernet para configurar o X6. Este é o computador
que ligará fisicamente ao X6 (através de um cabo Ethernet) e
que utilizará depois para configurar o modem.

•  Uma porta Ethernet para cada computador adicional que
tenciona ligar a uma das portas LAN da unidade (ou a
um dispositivo de rede ligado a uma das portas LAN). Os
computadores adicionais que ligar podem ser Windows,
Macintosh e/ou Linux.

•  Funcionalidade sem fios para cada computador de
secretária ou portátil que estabelecerá uma ligação sem
fios ao X6. O X6 suporta adaptadores de rede compatíveis
com 802.11b e 802.11g.

•  Cabos Ethernet adicionais. Se tencionar ligar mais do que
um computador directamente ao modem, precisará de cabos
Ethernet adicionais para estabelecer a ligação. O modem
suporta até quatro ligações directas através das suas portas
LAN.
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Instruções de Iniciação
Rápida
A instalação do X6 envolve quatro passos: Instalar o Software,
Instalar o Hardware, Estabelecer a Comunicação e
Configurar a Rede Cablada e/ou Sem Fios.

Passo 1: Instalar o Software
Independentemente de quantos computadores tenciona usar com o
X6, só tem de instalar o software num deles.

Instalará o software num computador Windows que ligará
directamente ao X6 e depois usará esse mesmo computador para
configurar o modem. Este computador tem de ter uma porta
Ethernet. Caso contrário, pode comprar uma Placa de Interface de
Rede para adicionar uma.

Importante!
Se possível, use um computador com uma localização central na
sua casa ou escritório e que tenha acesso fácil a uma linha ADSL.
Se não tiver um computador de secretária com localização central
em sua casa (por exemplo, está na cave) ou só tiver computadores
portáteis, deve ainda assim ligar directamente o computador de
secretária ou um dos portáteis ao X6 para o configurar. Quando o
X6 estiver configurado e a sua ligação à Internet estiver a
funcionar, pode desligar o computador da unidade e mudar o X6
para um local mais central.

1111 Ligue o computador (se ainda não o tiver feito).

2222 Introduza o CD fornecido na unidade de CD-ROM do
computador. O CD deve iniciar-se automaticamente e
apresentar o ecrã Language Selection (Selecção de Idioma).
(Se o CD não começar a ser lido automaticamente, no
ambiente de trabalho do Windows, 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.)
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3333 Seleccione o idioma. Abre-se o ecrã Main Menu (Menu
Principal).

4444 Faça clique em Installation Wizard (Assistente de Instalação)
para iniciar a instalação do software e, quando solicitado, faça
clique em Next (Seguinte).

5555 Quando a instalação estiver concluída, clique em Finish
(Concluir) e, em seguida, em Exit (Sair).

6666 Feche as aplicações que estiverem abertas e retire o CD da
unidade de CD-ROM.

7777 Encerre o computador.

Parabéns! Acabou de instalar o software. Agora continue na
secção seguinte, Instalar o Hardware.

Passo 2: Instalar o Hardware
Assegure-se de que já instalou o software ANTES de começar
com esta secção.

1111 Encerre o computador (se ainda não o tiver feito). Este é o
computador no qual acabou de instalar o software.

2222 Rode a antena na parte de trás do modem para a posição
vertical.

3333 Ligue o modem à porta Ethernet do computador.

Ligue uma extremidade do cabo Ethernet  a uma das
portas LAN (LAN 1, LAN 2, LAN 3 ou LAN 4) do modem
X6 e ligue a outra extremidade à porta Ethernet do
computador.
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4444 Ligue o transformador fornecido a uma tomada de corrente na
parede ou extensão eléctrica e depois ligue a outra extremidade
à tomada de alimentação (PWR) do modem.

Importante!
Utilize apenas o transformador que acompanha o X6. Outros
transformadores podem danificar o seu hardware.

As luzes PWR e WLAN no painel frontal do modem devem
ficar acesas e a luz LINK deve piscar. Se a luz PWR não se
acender, certifique-se de que existe corrente na tomada de
parede ou na extensão eléctrica à qual ligou o transformador.

5555 Ligue o computador.

6666 Ligue uma extremidade do cordão telefónico fornecido  à
porta ADSL do modem e a outra à tomada de parede ADSL.
A luz LINK que piscava deve ficar acesa continuamente. Se tal
não acontecer, consulte Sugestões Para Resolução de
Problemas na página 21.

Sugestão!
Se o X6 foi fornecido um splitter ADSL, pode ligá-lo à tomada
de parede ADSL. Isto permite-lhe usar a tomada de parede
para a ligação ADSL e para o serviço telefónico. O splitter tem
duas fichas, uma para a ligação do modem e ADSL e outra
para o telefone.

7777 Os filtros telefónicos não são indispensáveis, mas
RECOMENDAMOS VIVAMENTE que use um filtro
para CADA um dos telefones e aparelhos de fax que
partilham a linha ADSL. (Não instale um filtro entre a
tomada de parede ADSL e o X6.) Os filtros telefónicos
bloqueiam as frequências ADSL de modo que ao fazer-se uma
chamada telefónica normal não se oiça ruído na linha. Também
impedem que o ruído telefónico interfira com o desempenho
do ADSL.
Poderá ter recebido filtros telefónicos ADSL com o X6. Se não
recebeu ou se precisar de mais filtros, terá facilidade em
encontrá-los na maior parte das lojas de produtos electrónicos.
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Geralmente, liga um telefone ou aparelho de fax à extremidade
PHONE do filtro e liga a extremidade LINE do filtro à
tomada de parede.

Parabéns! Acabou de instalar o hardware. Agora continue na
secção seguinte, Estabelecer a Comunicação.

Passo 3: Estabelecer a
Comunicação
Tem de configurar o X6 para que ele consiga comunicar com o seu
fornecedor de serviços da Internet. Para isso, deverá utilizar o
Zoom Configuration Manager (Gestor de Configurações
Zoom).

1111 Aceda ao Zoom Configuration Manager (Gestor de
Configurações Zoom) a partir do computador no qual instalou
o software do X6:

aaaa No seu ambiente de trabalho, faça duplo clique no ícone
Zoom.

Este ícone deve ter sido lá colocado automaticamente
quando instalou o software num passo anterior. (Se o
ícone Zoom não aparecer no seu ambiente de trabalho:
Abra o browser da Web e, na barra de endereços, escreva
http://10.0.0.2 e a seguir prima a tecla Enter do seu
computador).

Nota:
Mesmo que ainda não esteja configurado para navegar na
Internet, o seu browser Web pode aceder à interface Web
do modem X6.
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bbbb Na caixa de diálogo Enter Network Password
(Introduzir palavra-passe da rede), escreva nas caixas
apropriadas os seguintes nome de utilizador e palavra-
passe, e a seguir clique em OK. Os nomes devem ser
introduzidos em minúsculas.

User Name (Nome de Utilizador): admin
Password (Palavra-passe): zoomadsl

Se não lhe for solicitado o Nome de Utilizador e a
Palavra-passe, efectue os seguintes procedimentos, pela
ordem indicada: Verifique todas as ligações; reinicie o
modem e o computador; e restaure as definições originais
do modem inserindo um clipe para papel no orifício de
Reset no centro do painel posterior do modem,
carregando três vezes.

Sugestão:
Se desejar escolher a sua própria palavra-passe, poderá
fazê-lo mais tarde. Para ver as instruções sobre como tal
pode ser feito, consulte o Guia do Utilizador (localizado
no CD, em formato PDF).

O Nome de Utilizador e a Palavra-passe que introduz
aqui não têm o mesmo objectivo que qualquer nome e
palavra-passe que o seu fornecedor de serviços lhe possa
ter dado.

À medida que escreve
a sua palavra-passe,
esta aparece como
símbolos ou asteriscos
(dependendo do seu
sistema operativo).
Desta forma, a
palavra-passe está
protegida pois não
pode ser vista por
outros.
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2222 O Zoom Configuration Manager abre-se e apresenta a
página Basic Setup (Configuração Básica).

Utilize esta página da Web para configurar o modem de modo
a que este possa estabelecer a ligação ao seu fornecedor de
serviços da Internet. Efectue os seguintes procedimentos:

aaaa Introduza as definições de Protocol, Encapsulation, VPI
e VCI nas caixas apropriadas. Se desconhecer estas
definições, consulte as tabelas na página 31 ou contacte o
seu fornecedor de serviços.

Sugestão!
Se consultar as tabelas e existir mais que um valor na lista
para o seu fornecedor de serviços, o mais vulgar é
assinalado com (1), o seguinte com (2), etc.

A NAT (Network Address Translation – Conversão de
Endereços da Rede) está Enabled (Activada) por
predefinição. Esta funcionalidade permite que vários
utilizadores acedam à Internet partilhando um único
endereço IP.

Seleccione Disable (Desactivar) se os utilizadores da LAN
tiverem endereços IP públicos e puderem aceder
directamente à Internet.
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bbbb Conforme a definição de Encapsulation (Encapsulação)
que seleccionou, a metade inferior da página para que
possa introduzir informação adicional.

! Se seleccionou PPPoA ou PPPoE, introduza o seu
Username (Nome de Utlizador) e Password
(Palavra-Passe) nas caixas apropriadas. Esta
informação deve ter-lhe sido dada pelo seu fornecedor
de serviços da Internet. (Geralmente, o Nome de
Utilizador é o seu endereço de email ou os caracteres
que precedem o sinal @ no seu endereço de email.
Estes NÃO são os mesmos dados que utilizou
anteriormente para abrir o Zoom Configuration
Manager.)

! Se seleccionou 1483 Bridged ou 1483 Routed,
dispõe da opção de utilizar um endereço IP dinâmico
ou estático. Conforme o caso, seleccione o botão da
opção adequada:

− [MAIORIA DOS UTILIZADORES]
Certifique-se de que está seleccionado Obter
automaticamente um endereço IP se estiver a
utilizar Dynamic Host Configuration Protocol
(também conhecido como DHCP ou endereço IP
dinâmico). Esta opção está seleccionada por
predefinição porque a maioria dos fornecedores
de serviços da Internet usa endereços IP
dinâmicos.

− Seleccione Utilizar o seguinte endereço IP se
tiver um endereço IP estático que tenciona utilizar
com o X6. Depois, nas caixas que aparecem,
introduza o Endereço IP, Máscara de Sub-rede,
Gateway predefinido e DNS que tenciona
utilizar. Existe geralmente um custo extra para um
endereço IP estático e terá normalmente de fazer
um pedido especial ao seu fornecedor de serviços
da Internet para o obter.

cccc Faça clique em Save Changes (Guardar Alterações) e a
seguir em Write Settings to Flash (Escrever Definições
na Flash).
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3333 Verifique se a sua ligação à Internet está a funcionar. Abra o seu
browser da Web (isto é, Internet Explorer ou Netscape Navigator)
e tente estabelecer ligação a um endereço Web conhecido.
Se ligar com êxito, pode configurar o resto das suas ligações à
Internet cabladas e/ou sem fios. (Se não conseguir efectuar a
ligação, consulte Sugestões para Resolução de Problemas
de Ligação na página 21.)

Sugestão!
Se configurou o X6 com um computador portátil, pode mantê-
lo ligado ou desligá-lo da porta LAN da unidade. Desde que
permaneça ligado a uma tomada de parede ADSL e a uma
fonte de energia, o X6 pode funcionar como aparelho
independente. Pode então incluir o seu portátil na rede sem
fios.

Parabéns! Conseguiu estabelecer comunicação e o seu
computador está agora ligado à Internet. Agora continue na secção
Estabelecer uma Rede Cablada e/ou Sem Fios embaixo.

Passo 4: Estabelecer Uma Rede
Cablada e/ou Sem Fios
Assim que um computador directamente ligado ao modem X6
conseguir navegar na Internet, terá a certeza que a sua ligação está a
funcionar. Agora pode configurar o resto da sua rede cablada e/ou
sem fios.

Pode optar por ter alguns computadores ligados directamente ao
X6 e outros ligados sem fios. O X6 suporta ligações cabladas e sem
fios. Pode ter até 253 ligações, quatro das quais podem ser cabladas
através das quatro portas LAN da unidade. Também pode ligar um
dispositivo de rede (como um hub, um switch ou um router) a uma
das portas LAN.
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Para configurar a sua rede, pode seguir qualquer um dos seguintes
procedimentos, pela ordem que preferir:

•  Se quiser ligar computadores adicionais directamente ao X6,
consulte Para ligar Computadores Adicionais “Cablados"
abaixo.

•  Se quiser ligar um hub, um switch, ou um router directamente
ao X6, consulte Para Ligar um Dispositivo de Rede na
página 13.

•  Se quiser configurar uma rede sem fios, consulte Para
Configurar uma Rede Sem Fios na página 13.

Para ligar Computadores Adicionais
“Cablados"
Pode ligar até quatro computadores com portas Ethernet
directamente ao X6.

1111 Encerre o computador que deseja adicionar ao X6. (Isto é
importante porque o computador tem de localizar o endereço
IP correcto para o modem. Isto efectua-se quando o
computador é reiniciado no passo 3, mais à frente.)

2222 Ligue uma extremidade de um cabo Ethernet a uma das portas
LAN do modem e ligue a outra extremidade à porta Ethernet
do computador.

3333 Ligue o computador.

4444 Verifique se a sua ligação à Internet está a funcionar. Abra o
seu browser da Web (isto é, Internet Explorer ou Netscape
Navigator) e tente estabelecer ligação a um endereço Web
conhecido.

5555 Repita os passos 1 – 4 para cada computador que desejar
adicionar.
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Para Ligar um Dispositivo de Rede
Pode usar uma das portas LAN do X6 para ligar um dispositivo de
rede (como um hub, um switch ou um router).

1111 Ligue uma extremidade de um cabo Ethernet a uma das portas
LAN do modem e ligue a outra extremidade à porta Ethernet
do dispositivo de rede. (Para um hub ou para um switch, esta é
geralmente denominada porta de Uplink ou porta de
Expansão. Para um router, é geralmente denominada uma
porta WAN.)

2222 Configure a sua rede. Para instruções sobre como efectuar isto,
consulte a documentação fornecida com o seu dispositivo de
rede particular.

3333 Uma vez configurada a rede, reinicie todos os computadores
que façam parte da rede.

4444 Verifique se a sua ligação à Internet está a funcionar. Abra o
browser da Web (por exemplo, Internet Explorer ou Netscape
Navigator) em cada computador e tente estabelecer ligação a
um endereço Web conhecido.

Para Configurar uma Rede Sem Fios

1111 Certifique-se de que cada computador que tenciona usar na
rede sem fios tem a funcionalidade sem fios 802.11b ou
802.11g.

" Alguns portáteis mais recentes têm incorporada a
funcionalidade de rede sem fios e não requerem a
instalação de um componente sem fios. Neste caso, deve
configurar a ligação sem fios do portátil usando o
Windows XP, em vez de seguir os restantes passos desta
secção. Para o fazer, consulte Usar o Windows XP para
Estabelecer a Rede Sem Fios na página 16.
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Sugestão!
Para ver se o seu portátil tem incorporada a funcionalidade
sem fios, experimente isto: No ambiente de trabalho do
Windows, faça clique no botão Iniciar, aponte para Ligar
a e, em seguida, localize Ligação de Rede Sem Fios. Se
não aparecer a opção Ligar a ou não existir a opção
Ligação de Rede Sem Fios, o seu portátil não possui a
funcionalidade sem fios.

" Alguns computadores de secretária e portáteis podem
requerer a instalação de um adaptador de rede sem fios.
Pode ser um adaptador USB, um adaptador PC Card ou
um adaptador PCI. Quando instalar o adaptador,
certifique-se de que está definido para modo infra-
estrutura ou ponto de acesso (NÃO para modo ad-hoc
ou peer to peer). Se precisar de ajuda para instalar o seu
adaptador sem fios ou para definir o modo, consulte a
documentação fornecida com ele.

2222 Se instalou um componente sem fios, permita ao respectivo
software que execute uma “pesquisa de sites” para procurar
redes sem fios disponíveis na sua área. Quando o Service Set
Identifier (SSID) da sua rede sem fios X6 aparecer na lista – o
SSID é zoom – seleccione-o como a rede que pretende utilizar
para estabelecer a ligação à Internet.

Sugestão!
Para a maioria dos adaptadores sem fios, use o respectivo
software do gestor de configuração e clique no botão Scan ou
seleccione Site Scan, Scan Networks ou outros separadores
com nomes semelhantes para fazer uma pesquisa de sites. Se
necessitar de ajuda, consulte a documentação fornecida com o
seu adaptador sem fios.

Há várias questões relativas à pesquisa de sites que deve
conhecer:

" Se instalou um adaptador sem fios num computador de
secretária ou portátil com o Windows XP, o seu sistema
operativo pode tentar configurá-lo (em vez de lhe permitir
usar o software fornecido com o adaptador sem fios).
Saberá que isto está acontecer porque aparecerá uma
mensagem sobre a disponibilidade de uma ou mais redes
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sem fios e poderá fazer clique numa ligação para abrir a
caixa de diálogo Propriedades da Ligação de Rede Sem
Fios. Neste caso, clique na ligação e anule a selecção da
caixa Usar o Windows para configurar as definições da
minha rede sem fios, depois clique em OK. Poderá então
usar o software fornecido com o seu adaptador sem fios
sem a intervenção do Windows XP.

" Pode aparecer na lista mais do que uma rede sem fios. As
outras redes sem fios são as dos seus vizinhos. Cada rede
sem fios terá um canal associado. Recomendamos uma
diferença mínima de cinco canais entre a sua rede e as dos
seus vizinhos. Se a diferença for menor, poderá haver
interferências na sua ligação. Por predefinição, o X6 usa o
canal 10. Se for necessário alterar este canal, deve usar a
página Wireless do Zoom Configuration Manager
(Gestor de Configurações Zoom). Consulte o Guia do
Utilizador no CD ou
www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml
para mais informações sobre o canal usado pelo X6.

3333 Se não quiser que a sua rede sem fios seja acessível aos seus
vizinhos, pode encriptá-la especificando definições de
segurança. Para saber como, consulte Configurar Segurança
Sem Fios, na página 17. (Por predefinição, as ligações de
Internet sem fios disponibilizadas através do X6 não tem
qualquer segurança activada).

4444 Teste as suas ligações sem fios. Abra o seu browser da Web
(isto é, Internet Explorer ou Netscape Navigator) e tente
estabelecer ligação a um endereço Web conhecido a partir de
cada computador de secretária ou portátil que acabou de
configurar.
Se ligar com êxito, a rede sem fios está a funcionar e está
pronto a navegar na Web!

Importante!
Se quiser tornar a sua rede segura, consulte a página 17.
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Usar o Windows XP para Estabelecer a Rede
Sem Fios
Esta secção só se aplica a portáteis mais recentes que têm
incorporada a funcionalidade sem fios.

Nota:
Se o seu portátil não tiver incorporada a funcionalidade sem fios,
consulte a secção anterior, começando pela página 11.

1111 No ambiente de trabalho do Windows, faça clique no botão
Iniciar e, em seguida, faça clique em Painel de Controlo.

2222 Faça duplo clique no ícone Ligações de Rede.

3333 Faça clique com o botão direito do rato no ícone Ligação de
Rede Sem Fios e seleccione Propriedades.

4444 Na caixa de diálogo Propriedades da Ligação de Rede Sem
Fios, seleccione o separador Redes Sem Fios. O Windows
XP procurará automaticamente todas as redes sem fios
disponíveis na sua área. Os resultados aparecerão na lista
Redes disponíveis. Deverá encontrar a rede sem fios do X6 –
com o nome zoom. (A pesquisa é realizada automaticamente
porque a caixa Usar o Windows para configurar as
definições da minha rede sem fios está seleccionada por
predefinição).

5555 Seleccione zoom na lista de Redes disponíveis e depois
clique no botão Configurar para a acrescentar à lista Redes
preferidas. O portátil tentará estabelecer ligação à Internet
usando as redes sem fios aqui apresentadas pela ordem em que
aparecem. (Se já tiver redes na lista, recomendamos que as
remova ou use o botão Mover para cima para mudar zoom
para o topo da lista.)

6666 Faça clique em OK.



17

7777 Teste a sua ligação sem fios. A partir do portátil que acabou de
configurar, abra o seu browser da Web (por exemplo, Internet
Explorer ou Netscape Navigator) e tente estabelecer ligação a
um endereço Web conhecido.

Se ligar com êxito, as funcionalidades sem fios do seu
portátil estão configuradas e está pronto a navegar na
Web!

Importante!
Se quiser tornar a sua rede segura, consulte a página 17.

Configurar Segurança Sem
Fios
Configurar a função de segurança do X6 ajuda a evitar o acesso não
autorizado à sua rede. Para tal, criará e introduzirá uma frase-passe
ou uma “chave” alfanumérica única. Uma vez introduzida, apenas
os dispositivos com a “chave” ou frase-passe correcta poderão
estabelecer ligação à rede.

Há duas formas de configurar e implementar uma frase-passe ou
chave. São chamadas WPA (WiFi Protected Access, por vezes
Chave Partilhada WPA) e WEP (Wired Equivalent Privacy) de 64 e
128 bits).

Configurar Segurança com WPA (ou
Chave Partilhada WPA)
WPA é o método de segurança recomendado e usa uma frase-passe
escolhida por si e introduzida nos outros dispositivos sem fios na
rede (clientes) para configurar a segurança. Para usar WPA, todos
os outros dispositivos sem fios na rede têm de suportar WPA.

1111 Verifique se todos os outros clientes que tenciona incluir na
rede suportam WPA ou Chave Partilhada WPA. Pode verificar
isto através do manual fornecido com cada dispositivo ou
através do software de configuração para o dispositivo
instalado. Procure em Segurança, Encriptação,
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Configuração ou Funções Avançadas. Se todos os clientes
suportarem WPA, avance para o passo 2. Caso contrário, passe
para a secção “Configurar Segurança com WEP”.

2222 Clique no botão Wireless no Zoom Configuration
Manager (Gestor de Configurações Zoom). Isto abrirá o
menu Wireless Setup. Vá para Encryption (Encriptação - que
deve dizer “None” (nenhuma)) e seleccione WPA no menu
pendente. Deve aparecer uma nova caixa chamada WPA
Passphrase (Frase-passe WPA) mesmo abaixo da caixa
Encryption (Encriptação).

3333 Escolha e introduza a frase-passe com o mínimo de oito
caracteres. Pode introduzir uma palavra, uma frase ou, para
maior segurança, uma combinação de números e letras. A
Frase-passe pode ser escrita em maiúsculas e minúsculas, por
isso repare se as letras estão em maiúsculas.

4444 Faça clique em Save Changes (Guardar Alterações) e a seguir
em Write Settings to Flash (Escrever Definições na Flash).

5555 Introduza a Frase-passe em todos os outros dispositivos
sem fios da rede. Cada cliente de rede sem fios tem de ser
configurado individualmente. Abra o software que foi
fornecido com o dispositivo, que deve estar no computador
onde o dispositivo está instalado. Procure o menu de
configuração da segurança, seleccione WPA e introduza a
Frase-passe, exactamente como a introduziu na página
“Wireless Setup” do X6. Está agora concluída a
configuração da segurança!

Configurar Segurança com WEP
Se os dispositivos da sua rede NÃO suportarem WPA, pode usar
WEP para configurar a segurança na rede. WEP pode ser
configurado de duas formas: 64 bits e 128 bits. Ambas
configuradas da mesma maneira. A WEP de 128 bits proporciona
um pouco mais de segurança que a de 64, mas tem tendência a
diminuir o desempenho da rede. Recomendamos a configuração
WEP para segurança de 64 bits.
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1111 Faça clique no botão Wireless no Zoom Configuration
Manager (Gestor de Configurações Zoom). Isto abrirá o menu
Wireless Setup.

2222 Vá para Encryption (Encriptação - que deve dizer “None”
(nenhuma)) e seleccione WEP-64 bit (ou WEP-128 bit para
mais segurança mas menor desempenho da rede) no menu
pendente. Devem aparecer seis novas caixas imediatamente
abaixo da caixa Encryption (Encriptação).

3333 Seleccione a caixa marcada Passphrase (Frase-passe) e depois
escolha e introduza uma Frase-passe com o mínimo de oito
caracteres na caixa à direita. Pode introduzir uma palavra, uma
frase ou, para maior segurança, uma combinação de números e
letras. A Frase-passe pode ser escrita em maiúsculas e
minúsculas, por isso repare se as letras estão em maiúsculas.

4444 Clique em Save Changes (Guardar Alterações) e a seguir em
Write Settings to Flash (Escrever Definições na Flash). Com
segurança WEP de 128 bits, a mesma chave aparece nas quatro
caixas Key (Chave):
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Com segurança WEP de 64 bits, aparece uma chave diferente
em cada uma das caixas Key (Chave). Uma chave aparece no
ecrã como Default Key (Chave Predefinida), explicada no
Passo 6, abaixo.

(Copie este ecrã ou anote as chaves e guarde-as num local
conveniente na eventualidade de precisar delas para configurar
os dispositivos de rede não Zoom).

5555 Se TODOS os dispositivos sem fios (clientes) na rede forem
Zoom, introduza a mesma Frase-passe em cada cliente. Cada
cliente de rede sem fios tem de ser configurado
individualmente. Abra o software que foi fornecido com o
dispositivo, que deve estar no computador onde o dispositivo
está instalado. Procure o menu de configuração da segurança,
seleccione WEP e introduza a Frase-passe, exactamente como
a introduziu na página Wireless Setup do X6. Está agora
concluída a configuração da segurança!
Se algum ou todos os outros dispositivos sem fios na rede
(clientes) não forem Zoom, avance para o Passo 7, abaixo.

6666 Se algum ou todos os outros dispositivos sem fios na rede
(clientes) não forem Zoom, introduzirá em cada cliente
uma das “chaves” apresentadas abaixo da Frase-passe.
Tem de introduzir a mesma chave em cada um. Tem de usar a
chave correspondente ao número da Chave Predefinida
apresentada.

Se o número na caixa Default Key (Chave Predefinida) for 1,
use a Chave 1 e assim sucessivamente. Pode escolher a chave
predefinida que preferir através da caixa pendente Default
Key.

Neste
exemplo, a
Chave
Predefinida é
a Chave 1.
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7777 Introduza a Chave que escolheu em cada cliente. Cada
cliente de rede sem fios tem de ser configurado
individualmente. Abra o software que foi fornecido com o
dispositivo, que deve estar no computador onde o dispositivo
está instalado. Procure o menu de configuração da segurança,
seleccione WEP (64 bits ou 128 bits, conforme o que escolheu)
e introduza a Chave Predefinida, exactamente como aparece na
página Wireless Setup do X6.

(Com segurança WEP de 64 bits, um dispositivo pode requerer
que introduza as quatro chaves. Nesse caso, certifique-se de
que introduz as chaves pela mesma ordem em que aparecem
no X6).

Está agora concluída a configuração da segurança!

Sugestões Para Resolução
de Problemas
Indicam-se a seguir alguns problemas que poderá encontrar e as
soluções possíveis para os resolver.

Problema
A luz LINK do meu X6 está acesa, mas não consigo estabelecer a
ligação à Internet a partir de nenhum dos meus computadores.

Solução
Antes de tentar resolver o problema, deve primeiro determinar se
consegue aceder à Internet a partir do computador ou
computadores que estão directamente ligados ao X6 através de
cabos Ethernet.

•  Se não conseguir aceder à Internet a partir destes
computadores, consulte O Meu X6 Não Está Configurado
Correctamente na página 22.

•  Se conseguir aceder à Internet através destes computadores,
mas não conseguir navegar na Internet a partir de
computadores ligados através de um dispositivo de rede (por
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exemplo, um router) ligado ao X6, consulte Computadores
com um Dispositivo de Rede Ligado ao X6 Não
Conseguem Aceder à Internet na página 24.

•  Se conseguir aceder à Internet a partir do(s) computador(es)
ligado(s) ao X6, mas não conseguir navegar na Internet a partir
dos computadores de secretária e/ou portáteis sem fios,
consulte A Minha Rede Sem Fios Não Está Configurada
Correctamente na página 24.

O Meu X6 Não Está Configurado Correctamente
Se não conseguir aceder à Internet a partir dos computadores
directamente ligados ao X6 com cabos Ethernet, verifique o
seguinte:

•  Tente reiniciar todos os computadores. Isto permitirá que os
computadores libertem e renovem os respectivos endereços IP.

•  Certifique-se de que está a utilizar as definições correctas para
VPI, VCI, Protocol e Encapsulation. Para voltar a introduzir
esta informação, inicie a sessão no Zoom Configuration
Manager, introduza a informação correcta na página Basic
Setup (Configuração Básica), depois clique em Save Settings
(Guardar Definições) e Write Settings to Flash (Escrever
Definições na Flash).

" Se usou as definições disponibilizadas pelo seu
fornecedor de serviços, certifique-se de que introduziu os
dados correctamente. Se mesmo assim não conseguir
estabelecer a ligação, consulte o seu fornecedor nas
Tabelas de Definições Internet para ADSL na
página 31 e tente as definições aí indicadas, se forem
diferentes.

" Se usou as definições das Tabelas de Definições
Internet para ADSL, volte às tabelas e procure os valores
mais frequentes seguintes para o seu fornecedor.

•  Se a sua Encapsulation começar por PPP, assegure-se de que
escreveu correctamente o Nome de Utilizador e Palavra-passe
ADSL. (Note que estes NÃO são o nome de utilizador e a
palavra-passe utilizados para iniciar sessão no Zoom
Configuration Manager como explicado na página 7.) Abra a
página Basic Setup (Configuração Básica) e depois introduza
o Nome de Utilizador e Palavra-passe correctos nas caixas
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respectivas. Clique em Save Settings (Guardar Definições) e
em Write Settings to Flash (Escrever Definições na Flash).

•  Verifique se a ligação ADSL do seu fornecedor de serviços está
a funcionar correctamente. (Telefone para o departamento de
apoio ao cliente do seu fornecedor de serviços para verificar
isto).

•  Verifique se o browser Web do computador no qual está
instalado o software está configurado para uma ligação de
rede (esta poderá ser designada por Ligação de Rede de Área
Local (“Local Area Network”) ou ligação de banda larga
(“broadband”)). Se necessitar de ajuda para configurar o seu
browser da Web, consulte o Guia do Utilizador fornecido no
CD para obter instruções mais detalhadas.

•  Verifique se as propriedades TCP/IP de todos os
computadores estão correctas. Abra a caixa de diálogo
Propriedades de TCP/IP (Protocolo Internet)
(dependendo do seu computador, esta pode designar-se apenas
por Propriedades de TCP/IP) e certifique-se de que as
seguintes opções estão seleccionadas, conforme esteja ou não a
utilizar o endereço IP dinâmico (DHCP) ou estático:

" [MAIORIA DOS UTILIZADORES] Se estiver a
utilizar DHCP: Certifique-se de que está seleccionado
Obter automaticamente um endereço IP, assim como
Obter automaticamente o endereço do servidor DNS
ou Activar DNS. Todos os campos devem estar em
branco.

" Se estiver a utilizar um endereço IP estático: Conforme
o seu computador, verifique o seguinte:

! Windows 2000/XP: Certifique-se de que estão
seleccionados Utilizar o seguinte endereço IP e
Utilizar os seguintes endereços de servidor DNS e
que aparecem os valores correctos de Endereço IP,
Máscara de Sub-rede, Gateway predefinido e
Servidor de DNS preferido.

! Windows 98/Me: Certifique-se de que está
seleccionado Especificar um endereço IP e que
aparecem os valores correctos de Endereço IP e de
Máscara de Sub-rede. No separador Configuração
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DNS, certifique-se de que está seleccionado Activar
DNS e que aparece algo na caixa Anfitrião. (Caso
contrário, introduza qualquer nome, palavra ou
combinação de letras e números.) Certifique-se de que
a caixa Ordem de procura por servidor de DNS
contém 10.0.0.2.

Nota:
Se necessitar de ajuda para aceder às definições de TCP/IP
do seu computador, consulte o Guia do Utilizador
fornecido no CD para obter instruções mais detalhadas ou
vá a www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml

Computadores com um Dispositivo de Rede Ligado
ao X6 Não Conseguem Aceder à Internet
Se os computadores ligados directamente ao X6 conseguem aceder
à Internet, mas os que estão ligados através de um dispositivo de
rede ao X6 não conseguem, verifique o seguinte:

•  Tente reiniciar todos os computadores da sua rede. Por
exemplo, se estiver a utilizar um router, reinicie todos os
computadores que estão ligados ao router. Isto permitirá que
os computadores libertem e renovem os respectivos endereços
IP para que correspondam ao utilizado pelo modem.

•  Se estiver a utilizar um router, verifique se o dispositivo está a
utilizar o protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol). Este também é conhecido como endereço IP
dinâmico. Conforme o seu dispositivo, este endereço poderá
ser controlado através da opção Obter automaticamente um
endereço IP no menu de configuração desse dispositivo. Se
necessitar de ajuda, consulte a documentação fornecida com o
seu dispositivo de rede ou contacte o respectivo fabricante.

•  Para assistência, consulte a documentação fornecida com o seu
dispositivo de rede ou contacte o respectivo fabricante.

A Minha Rede Sem Fios Não Está Configurada
Correctamente
Se um computador ligado directamente ao X6 consegue aceder à
Internet, mas os computadores de secretária e/ou portáteis da sua
rede sem fios não conseguem, verifique o seguinte:
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•  Certifique-se de que cada computador de secretária ou portátil
tem instalado um adaptador sem fios 802.11b ou 802.11g.
Pode ser um adaptador incorporado, um adaptador USB, um
adaptador PC Card ou um adaptador PCI.

•  Certifique-se de que rodou a antena do X6 para a posição
vertical e que a antena de cada um dos adaptadores sem fios
está virada para a direcção correcta. Muitos adaptadores sem
fios têm antenas incorporadas que não podem ser movidas.
Neste caso, se achar que a antena é um problema, experimente
diferentes orientações para a antena do modem, até encontrar a
melhor. Por exemplo, experimente colocar a antena do modem
e a placa do adaptador sem fios no mesmo plano (por
exemplo, se o seu adaptador sem fios com a antena
incorporada estiver dentro de um portátil e for horizontal, rode
a antena do modem para a posição horizontal).

•  A estrutura da sua casa ou escritório (ou seja, a largura das
paredes, a quantidade de andares, etc.) pode influenciar o
alcance da antena. Experimente colocar o X6 num local mais
central. Depois de configurado (e de um computador ligado a
ele com um cabo Ethernet conseguir aceder à Internet), o X6
pode ser movido. O X6 pode funcionar como aparelho
independente desde que permaneça ligado a uma tomada de
parede ADSL e a uma fonte de energia.

Um Exemplo:
O seu computador de secretária está na cave. Ligou-o ao X6,
configurou a unidade e consegue aceder à Internet a partir
desse computador. Também tem um portátil configurado para
utilização sem fios. Este portátil pode aceder à Internet a partir
do primeiro andar da sua casa, mas não a partir do segundo.
Para tentar resolver este problema, mude o X6 para o primeiro
andar, para que esteja num local mais central. (Depois de
configurado, o X6 só precisa de estar ligado a uma tomada de
parede ADSL e a uma fonte de energia.) No entanto, ao fazer
isto, o seu computador de secretária, na cave, deixará de estar
ligado à Internet. Para resolver este problema, instale um
adaptador sem fios (como é explicado em Para Configurar
uma Rede Sem Fios na página 13) e inclua-o na sua rede sem
fios.
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•  Para melhorar o sinal, experimente mudar de local o adaptador
sem fios que o seu computador está a usar. Se o computador
estiver a usar um adaptador interno PCI, experimente mudar a
localização do computador.

•  Verifique se todos os adaptadores sem fios estão a usar o
mesmo SSID e Canal que o modem X6. Por predefinição, o
modem usa zoom como SSID e está configurado para o Canal
10. O SSID pode ser escrito em maiúsculas e minúsculas.
Consulte a documentação do seu adaptador sem fios para
saber como aceder às respectivas definições de SSID e Canal.
Se ainda assim não conseguir aceder à Internet, experimente
um ou ambos os seguintes passos:

" Configure o SSID de cada adaptador sem fios para ALL
(tem de ser tudo em maiúsculas). Isto permitirá que o
adaptador ligue a qualquer SSID.

" Experimente mudar o canal usado pelo X6 e pelos
adaptadores de rede de 10 para 1. (Para mudar o canal
usado pelo X6, tem de iniciar sessão no Zoom
Configuration Manager, clicar no ícone Wireless no
topo de qualquer página e depois alterar o valor da
definição de Channel. Para mais informações sobre a
página Wireless, consulte o Guia do Utilizador no CD ou
vá a
www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml)

•  Certifique-se de que as definições de segurança (se existirem)
são iguais para o X6 e para os dispositivos sem fios que usar
com ele. Para mais informações sobre segurança, consulte o
Guia do Utilizador fornecido no CD.

Problema
A luz LINK (Ligação) do X6 pisca continuamente e não
permanece sempre acesa.

Solução
Este problema pode ter várias causas possíveis. Verifique o
seguinte:
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•  Certifique-se de que o cordão telefónico está firmemente
encaixado na tomada de parede e na porta ADSL na parte
posterior do X6.

•  Verifique se a tomada à qual o cordão telefónico está ligado
está activada para o serviço ADSL. Só pode utilizar uma
tomada telefónica standard para o serviço ADSL se esta tiver
sido activada pelo fornecedor do serviço.

•  Os telefones que partilham a linha ADSL podem estar a
provocar ruído na linha. Certifique-se de que instalou filtros
telefónicos para cada telefone ou aparelho de fax e que tem um
único filtro no ponto de demarcação.

Universal Plug and Play
O X6 está equipado com Universal Plug and Play (UPnP™). Isto
significa que as aplicações que estão a ser executadas no seu PC e
os dispositivos ligados ao seu computador ou rede que utilizam o
UPnP devem detectar automaticamente o X6 e proceder às
configurações necessárias para trabalhar conjuntamente. Isso
poderia ser, por exemplo, uma aplicação de jogos, um router ou
uma firewall independente. Não terá de realizar qualquer
procedimento de configuração.

Se Tiver Necessidade de
Ajuda
A Zoom dispõe de muitos serviços de Apoio Técnico para os seus
clientes. Existem várias formas de aceder a estes serviços:

•  Insira o CD, seleccione o idioma e, em seguida, faça clique na
ligação Customer Support (Apoio aos Clientes) para ver
informações de apoio completas, incluindo como contactar os
nossos técnicos de apoio. O CD também inclui um Guia do
Utilizador (disponível em diversos idiomas) que contém
informações adicionais sobre o seu novo modem.

•  Visite o nosso Web site em www.zoom.com e seleccione
Technical Support (Apoio Técnico). A partir daqui, poderá
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enviar mensagens de correio electrónico para os nossos
técnicos de apoio e/ou fazer uma pesquisa através da nossa
base de dados inteligente utilizando SmartFacts™.

Sugestão:
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 visite periodicamente o nosso site da Web
para tomar conhecimento das novas actualizações e de
informações mais detalhadas sobre os produtos.

•  Ligue para o nosso departamento de apoio nos Estados
Unidos através do número (561) 241-7170 ou no Reino Unido
através do número 44 (0)1276 704440.

•  Alguns revendedores de produtos Zoom proporcionam apoio
ou podem recomendar um centro de apoio apropriado.
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Descrição dos Painéis
Frontal e Posterior
O painel frontal do X6 tem este aspecto:

A tabela que se segue descreve todas as luzes do painel frontal.

Luz Descrição

LAN Acende quando a porta LAN do X6 estiver ligada à porta
Ethernet dum dispositivo com energia. Pisca quando
estiverem a ser transferidos dados.

WLAN Acende quando o ponto de acesso sem fios está em
funcionamento. Pisca quando estiverem a ser transferidos
dados.

LINK Pisca quando o X6 estiver a efectuar a sua sequência de
iniciação. Permanece acesa quando a unidade tiver
sincronizado com a ligação ADSL.

Nota: Se a luz não passar de intermitente para contínua
após um ou dois minutos, verifique junto ao seu fornecedor
de ADSL se a ligação ADSL está activada, ou consulte
Sugestões Para Resolução de Problemas na página 26.

STATUS Pisca com cor vermelha quando a alimentação eléctrica da
X6 está a ser estabelecida. A seguir, só acende se for
detectado algum problema na unidade.

PWR Acende quando o X6 estiver ligado a uma fonte de energia.
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A tabela seguinte descreve o painel posterior.

Porta Descrição

PWR Porta para ligar a unidade ao adaptador de corrente do X6.

RESET Botão para repor as predefinições do sistema do modem
(necessário se a ligação de comunicação se perder). Para
fazer o reset, insira um clip e prima o botão três vezes em
rápida sucessão.

  LAN 1

  LAN 2

  LAN 3

  LAN 4

Portas LAN que podem ligar a unidade a um ponto de
acesso, a um hub de rede ou à porta Ethernet de um
computador. O X6 tem 4 portas LAN.

Cada porta tem por cima uma pequena luz amarela e verde.
A luz amarela acende quando estão a ser recebidos dados à
velocidade de 100 megabits por segundo e apaga-se quando
estão a ser recebidos dados à velocidade de 10 megabits
por segundo. A luz verde pisca quando houver actividade na
respectiva linha LAN.

ADSL Tomada para ligar o modem à tomada telefónica de parede
ADSL.
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Tabelas de Definições
Internet para ADSL
Estas tabelas destinam-se às pessoas cujos fornecedores de serviços não lhes
tenham fornecido as definições ADSL de ligação à Internet. Muitos fornecedores
de ADSL utilizam definições diferentes consoante a região em que operam, pelo
que pode haver mais de uma definição para o seu fornecedor de serviços.
Mantemos tabelas actualizadas no nosso Web site. Se o seu país não estiver
incluído nas tabelas, consulte www.zoom.com

Nota para clientes dos EUA
Se o seu fornecedor de serviço ADSL não estiver apresentado abaixo, utilize
primeiro as definições para Fornecedor de Serviço Não Apresentado no fundo da
tabela. Se essas definições não resultarem, utilize as definições para a empresa que
fornece serviços telefónicos locais na sua zona. (Consulte a página 7 para
instruções mais detalhadas sobre a introdução das definições.)

Tabela A: EUA
Fornecedor do Serviço VPI VCI Protocolo 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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Tabela B: Países Fora dos EUA
Fornecedor do Serviço VPI VCI Protocolo Encapsulação
Alemanha 1 32 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
Argentina-Telecom 0 33 PPPoE LLC
Argentina-Telefonica 8 35 PPPoE LLC
Austrália-Telstra 8 35 PPPoA LLC
Bélgica-ADSL Office 8 35 1483 Routed IP LLC
Bélgica-Turboline 8 35 PPPoA LLC
Bolívia 0 34 1483 Routed IP LLC
Brasil-Brasil Telcom 0 35 PPPoE LLC
Brasil-Região Sul 1 32 PPPoE LLC
Brasil-Telefonica 8 35 PPPoE LLC
Brasil-Telmar 0 33 PPPoE LLC
Cazaquistão 0 33 PPPoA VC-MUX
Colômbia-EMCALI 0 33 PPPoA VC-MUX
Dinamarca-Cybercity, Tiscali 0 35 PPPoA VC-MUX
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
França (1) 8 35 PPPoE LLC
França (2) 8 67 PPPoA LLC
França (3) 8 35 PPPoA VC-MUX
Holanda- MX Stream 8 48 PPPoA VC-MUX
Holanda-BBNED 0 35 PPPoA VC-MUX
Hungria-Sci-Network 0 35 PPPoE LLC
Islândia- Siminn 8 48 PPPoA VC-MUX
Islândia-Islandssimi 0 35 PPPoA VC-MUX
Israel 8 48 PPPoA VC-MUX
Itália 8 35 PPPoA VC-MUX
Jamaica (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
Jamaica (2) 0 35 PPPoA VC-MUX
Jamaica (3) 8 35 1483 Bridged IP LLC SNAP
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Fornecedor do Serviço VPI VCI Protocolo Encapsulação
Jamaica (4) 0 35 1483 Bridged IP LLC SNAP
México 8 35 PPPoE LLC
Portugal 0 35 PPPoE LLC
Reino Unido 0 38 PPPoA VC-MUX
Suécia- Telia 8 35 1483 Bridged IP LLC
Suécia-Telenordia 8 35 PPPoE
Suíça 8 35 PPPoE LLC
Turquia (1) 8 35 PPPoE LLC
Turquia (2) 8 35 PPPoA VC-MUX
Venezuela-CANTV 0 33 1483 Routed IP LLC
Vietname 0 35 PPPoE LLC
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Informação Reguladora
Declaração da FCC Parte 68 dos EUA
Este equipamento está em conformidade com a Parte 68 das regras da FCC e com os
requisitos adoptados pela ACTA. A unidade possui uma etiqueta na parte posterior que
contém, entre outras informações, um identificador do produto com o formato
US:AAAEQ##TXXXX. Caso lhe seja solicitado, deverá fornecer este número à companhia
dos telefones.
Este equipamento utiliza os seguintes tipos de tomada standard para ligação à rede: RJ11C.
Este equipamento contém uma tomada modular em conformidade com a FCC. Foi
concebido para ser ligado à rede telefónica ou à instalação eléctrica do edifício através de
cabos e fichas modulares compatíveis em conformidade com os requisitos das regras da FCC
Parte 68.
O REN (Ringer Equivalence Number), é utilizado para determinar o número de dispositivos
que é possível ligar à linha telefónica. Um REN excessivo pode fazer com que o
equipamento não toque em resposta a uma chamada recebida. Na maior parte das zonas, a
soma dos RENs de todos os equipamentos numa linha não deve exceder cinco (5.0).
No caso improvável deste equipamento danificar a rede telefónica, a companhia dos
telefones poderá desligar temporariamente o seu serviço. A companhia dos telefones tentará
avisá-lo previamente deste facto, mas se tal não for praticável, o serviço será desligado e
receberá posteriormente a notificação, assim que for possível. No caso de ser considerada a
necessidade de desligar o serviço, será informado do seu direito de apresentar queixa junto
da FCC.
A companhia dos telefones poderá, de tempos a tempos, realizar mudanças nas respectivas
instalações, equipamentos ou operações, susceptíveis de afectar o funcionamento deste
equipamento. Neste caso, a companhia dos telefones terá de informá-lo previamente para
que possa tomar as medidas necessárias para obter um serviço sem interrupções.
Este equipamento não possui componentes susceptíveis de serem reparados pelo utilizador.
Consulte o folheto da Garantia para obter informações sobre reparações ou sobre a garantia.
Será ilegal para qualquer pessoa nos Estados Unidos utilizar um computador ou outros
dispositivos electrónicos para enviar quaisquer mensagens por fax-telefone, salvo se uma tal
mensagem contiver claramente, numa margem no topo ou no fundo de cada página
transmitida ou na primeira página da transmissão, a data e a hora a que é enviada e a
identidade da empresa, outra entidade ou indivíduo que envia a mensagem e o número de
telefone do aparelho remetente ou da empresa, outra entidade ou indivíduo. O número de
telefone fornecido não poderá ser um número 900 ou qualquer outro número cujos custos
excedam os custos de transmissões locais ou de longa distância. Os aparelhos de fax-telefone
fabricados a partir de 20 de Dezembro de 1992, deverão marcar claramente tal informação
de identificação em cada mensagem transmitida. As placas de fax-modem fabricadas a partir
de 13 de Dezembro de 1995, devem estar em conformidade com os requisitos desta secção.
Este equipamento não pode ser utilizado no serviço de telefones públicos de moedas
fornecido pela companhia de telefones. A ligação ao Party Line Service está sujeita a tarifas
de estado. Para mais informações, contacte a comissão de serviços de utilidade pública do
seu estado, a comissão de serviços de utilidade pública ou a comissão de empresas.
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Declaração de Emissões da FCC Parte 15 dos EUA
Este equipamento foi testado e comprovou-se que está em conformidade com os limites
para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras FCC. Estes
limites são definidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências
prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar
frequências de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá
causar interferências prejudiciais a comunicações de rádio.
Contudo, não se dá qualquer garantia que não ocorra interferência numa determinada
instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou
televisão, que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que
o utilizador tente anular as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas:
•  Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
•  Aumentar a distância que separa o equipamento do receptor.
•  Ligar o equipamento a uma tomada de parede de um circuito diferente ao da tomada

em que o receptor está ligado.
•  Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente.

Declaração FCC de Exposição à Radiação
Este equipamento obedece aos limites de exposição à radiação da FCC definidos para um
ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância
mínima de 20cm entre o radiador e o seu corpo.

Declaração da Industry Canada sobre Emissões
Este aparelho digital da Classe B está em conformidade com a norma canadiana ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
O uso deste dispositivo num sistema que funcione total ou parcialmente ao ar livre poderá
obrigar o utilizador a obter uma licença para o sistema, em conformidade com as
regulamentações do Canadá.
Testado para satisfazer a norma Industry Canada RSS-210.

Declaração CS03 da Industry Canada
Aviso: A etiqueta da Industry Canada identifica o equipamento certificado. Tal certificação
significa que o equipamento cumpre os requisitos de protecção, funcionamento e segurança
da rede de telecomunicações segundo o disposto nos documentos apropriados dos
Requisitos Técnicos de Equipamentos Terminais. O Departamento não garante que o
equipamento funcione a contento do utilizador.

Antes de instalar o equipamento, os utilizadores devem certificar-se de que é permitido ligar
o mesmo aos dispositivos instalados na empresa de telecomunicações local. O equipamento
também deve ser instalado utilizando um método aceitável de precauções a tomar. O cliente
deverá estar ciente de que o cumprimento das condições acima referidas poderá não evitar a
degradação do serviço nalgumas situações.
Todas as reparações do equipamento certificado devem ser coordenadas por um
representante designado pelo fornecedor. Quaisquer reparações ou alterações efectuadas
pelo utilizador a este equipamento, ou avarias do equipamento, poderão dar à empresa de
telecomunicações motivo para solicitar ao utilizador que desligue o equipamento.
Os utilizadores devem assegurar, para sua própria protecção, que as ligações à terra do
dispositivo de energia eléctrica, as linhas telefónicas e o sistema interno de canos de água
metálicos, se existir, são ligadas conjuntamente. Esta precaução poderá ser particularmente
importante em zonas rurais. Atenção: Os utilizadores não devem tentar efectuar eles
próprios tais ligações, devem contactar a autoridade de inspecção de instalações eléctricas
relevante ou um técnico electricista, como apropriado.
Aviso: O Ringer Equivalence Number (REN) atribuído a cada dispositivo terminal fornece
uma indicação do número máximo de terminais que é permitido ligar a uma interface
telefónica. A terminação numa interface poderá consistir numa combinação qualquer de
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dispositivos, sendo a única restrição que a soma dos RENs de todos os dispositivos não
exceda 5.

Declaração Europeia de Conformidade
O fabricante declara sob sua exclusiva responsabilidade que este equipamento está em
conformidade com a Directiva 1999/5/CE (Directiva R&TTE) através do seguinte. Este
produto possui Marcação CE.

Directiva Norma Relatório de Teste

73/23/CEE - Baixa
tensão

EN 60950-1
IEC 60950-1

Segurança eléctrica

89/336/CEE - EMC EN 55024
EN 55022

EMC - imunidade
EMC - emissões

EN300 328
EN301 489-01
EN301 489-17

Equipamento rádio

Atenção: Este equipamento destina-se a ser utilizado em todos os países da UE e da EFTA.
A utilização ao ar livre poderá ser limitada a determinadas frequências e/ou precisar de uma
licença de funcionamento. Contacte as autoridades locais para saber quais os procedimentos
a seguir.

Nota: As combinações de níveis de potência e antenas das quais resulte um nível de potência
radiada de mais de 100 mW EIRP (equivalent isotropic radiated power - potência radiada
isotrópica equivalente) são consideradas como não cumprindo com a directiva acima
mencionada e não é permitida a sua utilização dentro da União Europeia e em países que
adoptaram a directiva europeia R&TTE 1999/5/EC.

Declaração de Descarga Electrostática
A unidade poderá necessitar de ser reiniciada depois de uma descarga electrostática forte.

Avisos de Segurança
Atenção: Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas fio de linhas de comunicação Nº 26
AWG ou maior.

Não utilize este produto perto de água, por exemplo, numa cave molhada ou junto de uma
piscina.

Evite utilizar este produto durante uma tempestade. Poderá haver um risco remoto de
choque eléctrico devido aos relâmpagos.

Está localizada no CD informação adicional de conformidade.
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