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4 Perspectiva Geral

Perspectiva Geral

O X4 é um modem ADSL e um gateway/router tudo contido no
mesmo dispositivo.

O modem ADSL proporciona a ligação à Internet através do seu
fornecedor de serviços de Internet.

O gateway/router fornece uma interface entre a Internet e a sua
própria rede local. Também inclui uma firewall avançada, que lhe
permite controlar o acesso à Internet a partir da sua própria rede
local, e que protege a sua rede local do tráfego indesejado da
Internet.

O modem X4 também está activado para Universal Plug and Play
(UPnP™). Isto quer dizer que se ligar outros dispositivos com
capacidade UPnP ao seu computador ou rede (por exemplo, uma
aplicação de jogos, router ou firewall independente) eles detectam
automaticamente o X4 e procedem às configurações necessárias
para os dispositivos poderem trabalhar juntos.

Este Guia do Utilizador contém instruções de instalação para
computadores Windows, Macintosh e Linux bem como
informações sobre as opções avançadas de configuração do X4. Se
bem que a maior parte dos utilizadores não precisem de recorrer a
estas opções avançadas de configuração, há casos em que as
definições avançadas são necessárias (por exemplo, se tiver um
endereço IP estático).



Capítulo 1: Instruções de Instalação 5

1
Instruções de Instalação

Este capítulo trata das instruções básicas necessárias para
instalar o seu X4 e estabelecer ligação à Internet. Estas
instruções podem ser utilizados pelos utilizadores dos sistemas
operativos Macintosh, Linux ou Windows. Se já instalou e
estabeleceu a ligação do seu X4 (utilizando o livro separado
de Iniciação Rápida fornecido para os utilizadores de
Windows), pode ignorar este capítulo e começar no
Capítulo 2.

Importante! Antes de Começar
Antes de instalar o X4, o serviço ADSL deve estar activado na sua
linha telefónica. Para tal, tem de se tornar cliente de um fornecedor
do serviço ADSL. (O seu fornecedor de serviços poderá referir-se
ao “serviço ADSL” como “serviço DSL”).

Conteúdo do Pacote
O pacote contém os itens a seguir indicados:

Modem Zoom
X4 ADSL

Cordão
telefónico

Cabo Ethernet

Cabo USB

Transformador

CD-ROM do
Software
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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, o pacote poderá incluir:

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

•  Filtro(s) de linha ADSL (apenas certas unidades).

Também Irá Precisar
•  Um dos seguintes dispositivos:

! Um computador Windows 98/Me/2000/XP equipado
com uma Placa de Interface de Rede (Network Interface
Card - NIC) ou com uma porta USB

! Um computador Macintosh ou Linux com uma porta
Ethernet.

! Um dispositivo de rede, como por exemplo um ponto de
acesso sem fios, hub, router ou switch.

•  Um tomada telefónica de parede com o ADSL activado para
lhe ligar o modem X4.
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Instalar o X4
A instalação do X4 envolve quatro passos: Instalar o Software,
Instalar o Hardware, Configurar o Browser da Web e
Estabelecer a Comunicação.

Passo 1: Instalar o Software
Importante!
Esta secção aplica-se apenas aos computadores Windows. Se
estiver a utilizar um computador Macintosh ou Linux, ou estiver a
ligar o X4 directamente a um hub ou dispositivo de rede, ignore
esta secção e comece na secção seguinte, Instalar o Hardware na
página 9.

Os utilizadores dos computadores Windows TÊM de instalar
o software ANTES de instalar o hardware.
Se tencionar utilizar a opção USB do X4, terá, antes de instalar este
software, de remover quaisquer controladores de modem USB
existentes no seu computador Windows. No ambiente de trabalho,
clique no botão Iniciar, e a seguir—dependendo do seu sistema
operativo—clique em Painel de controlo, ou clique em
Definições e a seguir em Painel de controlo. No Painel de
controlo, faça duplo clique em Adicionar/Remover Programas.
Na caixa de diálogo Propriedades de Adicionar/Remover
Programas, no separador Instalar/Desinstalar, seleccione o
modem USB que está a remover, clique em Remover e a seguir
clique em OK.

1111 Certifique-se de que o computador está ligado.

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 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 Clique em Installation Wizard (Assistente de Instalação).

5555 Clique em ADSL X4 Modem para iniciar a instalação do
software, e a seguir clique em Next (Seguinte) quando a tal for
solicitado.

6666 Quando a instalação estiver concluída, clique em Finish
(Concluir).

7777 Feche as aplicações que estiverem abertas e retire o CD da
unidade de CD-ROM.

8888 Encerre o computador.

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



Capítulo 1: Instruções de Instalação 9

Passo 2: Instalar o Hardware

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

2222 Ligue o modem à tomada Ethernet do computador ou a um
dispositivo de rede (tal como um hub). Se estiver a utilizar um
computador Windows, também dispõe da opção de fazer a
ligação à porta USB do computador. No entanto,
recomendamos que os utilizadores de Windows façam a
ligação a uma tomada Ethernet se existir alguma disponível.

! Se utilizar a tomada Ethernet do computador: Ligue
uma extremidade do cabo Ethernet à tomada
ETHERNET do modem e a outra à tomada Ethernet do
computador

! Se utilizar a porta USB do computador (apenas para
os computadores Windows): Ligue uma extremidade do
cabo USB à porta USB do modem e a outra à porta USB
do computador Windows

! Se estiver a ligar o X4 directamente a um hub, switch,
ponto de acesso sem fios ou outro dispositivo de rede:
Ligue uma extremidade do cabo Ethernet à tomada
ETHERNET do modem e a outra à tomada Ethernet do
dispositivo de rede (tipicamente chamada uma porta
Uplink ou de Expansão).

O conector ETHERNET ou USB do modem está situado na
parte posterior do modem.

Sugestão:
Os utilizadores do Windows podem ligar dois computadores
ao X4, um na tomada Ethernet e outro na porta USB, e
partilharem o acesso à Internet.
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3333 Ligue o transformador do X4, fornecido, a uma tomada de
energia da parede ou extensão eléctrica e à tomada de energia
(PWR) do modem.

Importante!
Utilize apenas o transformador que acompanha o X4. Outros
transformadores podem danificar o seu hardware.

4444 Ligue a alimentação eléctrica do modem por meio do botão
ON/OFF localizado na parte posterior do modem.

A luz PWR no painel frontal do modem deve ficar acesa e a
luz LINK deve piscar uma vez. Se a luz PWR não se acender,
certifique-se de que existe corrente eléctrica na tomada de
parede ou na extensão eléctrica à qual ligou o transformador e
que premiu o botão ON/OFF do X4 para ligar a alimentação
eléctrica.

5555 Ligue o computador. Se estiver a utilizar a porta USB, poderá
aparecer uma caixa Novo Hardware Encontrado onde se
indica o andamento da instalação. Normalmente não é
necessária qualquer intervenção do utilizador. Se estiver a
utilizar o Windows XP, poderá ser solicitado a fazer clique em
Next (Seguinte).
Dependendo do seu sistema operativo, poderá ver também
uma caixa de Instalação de Hardware ou uma caixa de
diálogo de Não Encontrada a Assinatura Digital. Pode
ignorar estas mensagens com segurança e fazer clique em Yes
(Sim) ou Continue Anyway (Continuar Mesmo Assim). Se a
tal for solicitado, clique em Finish (Concluir) e/ou Yes (Sim)
para reiniciar o computador a fim de concluir a configuração
do novo hardware.

6666 Ligue uma extremidade do cordão telefónico fornecido à
tomada ADSL do modem e a outra à tomada de parede
ADSL. A luz LINK deverá piscar e a seguir ficar acesa. Se tal
não acontecer, consulte o Anexo D: Resolução de
problemas na página 62.
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7777 [Opcional] Se quiser ligar um telefone através do modem, pode
fazê-lo ligando-o à porta PHONE. (A porta PHONE tem um
filtro telefónico incorporado).

8888 RECOMENDA-SE VIVAMENTE que instale um filtro
para CADA telefone e aparelho de fax que estiver a
partilhar a linha de telefone ADSL. (Não instale um filtro
entre a tomada de parede e o X4.) 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 as conversas telefónicas interfiram com a
performance do ADSL.
Poderá ter recebido filtros telefónicos ADSL com o X4. Se não
recebeu ou se precisar de mais filtros, terá facilidade em
encontrá-los na maior parte das lojas de produtos electrónicos.

Para instalar o filtro, ligue o cordão telefónico do telefone ou
do aparelho de fax à extremidade PHONE (Telefone) do
filtro e ligue a extremidade LINE (Linha) do filtro à tomada
de parede.

Parabéns! Acabou de instalar o hardware. Agora, continue na
secção seguinte, Configurar o Browser da Web.
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Passo 3: Configurar o Browser
da Web
Importante!
Esta secção aplica-se apenas aos computadores Windows. Se está a
utilizar um computador Macintosh ou Linux, o seu browser já está
configurado correctamente. No entanto, terá de assegurar que as
definições TCP/IP do seu computador estão configuradas
correctamente. Consulte Definições TCP/IP para Macintosh na
página 56 ou Definições TCP/IP para Linux na página 58 as
instruções sobre como o fazer.

Quando utilizar um computador Windows, o software que utiliza
para efectuar ligações à Internet tem de estar configurado para
ligação à rede, não para ligação telefónica.

Esta secção inclui instruções para as versões recentes dos dois
browsers da Web mais populares: Internet Explorer Versão 5.0 (ou
posterior) e Netscape Navigator Versão 7.2.

Dependendo do browser que tem instalado no computador
Windows, siga as instruções correspondentes apresentadas nesta
secção.

Sugestão:
Se estiver a utilizar uma versão mais antiga de qualquer um destes
browsers, o processo de configuração poderá ser ligeiramente
diferente do aqui indicado. Nesse caso— ou se estiver a utilizar
outro browser diferente— configure o browser para utilizar uma
ligação à rede (pode ser designada por ligação por “Rede Local”
(Local Area Network) ou por “banda larga” (broadband)).
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Configurar o Internet Explorer
As instruções que se seguem destinam-se ao Internet Explorer
Versão 5.0 ou posterior. (Se não possuir esta versão, poderá obter
uma actualização grátis da Microsoft Corp. Se não tiver a certeza
sobre qual é a versão que possui, abra o Internet Explorer e no
menu Ajuda, seleccione Acerca do Internet Explorer. O número
da versão encontra-se imediatamente sob o logótipo do Microsoft
Internet Explorer. Pode ignorar todos os números depois do ponto
a seguir ao primeiro dígito).

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

Sugestão:
Se não conseguir o acesso ao Internet Explorer desta maneira,
abra o Painel de controlo do seu computador (clique no
botão Iniciar e a seguir, dependendo do seu computador,
clique em Painel de controlo ou clique em Definições e a
seguir em Painel de controlo). No Painel de controlo, faça
duplo clique no ícone Opções da Internet. Se este ícone não
aparecer, faça duplo clique no ícone Rede e Opções da
Internet e a seguir faça duplo clique no ícone Opções da
Internet.

2222 Na caixa de diálogo Propriedades da Internet, seleccione o
separador Ligações, e clique no botão Configurar.
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3333 O processo de configuração será diferente consoante o seu
sistema operativo. A tabela seguinte explica o processo para os
computadores Windows.

Windows XP Windows 98/Me/2000
a. Na caixa de diálogo Bem-

vindo ao Assistente de
Novas Ligações, faça clique
em Seguinte.
(Se vir uma caixa de diálogo
Informação da Localização,
clique em Cancelar e quando
lhe for pedida a confirmação
de cancelamento, clique em
Sim para voltar à caixa de
diálogo das Boas vindas.)

b. Na caixa de diálogo Tipo de
Ligação de Rede, seleccione
Ligar à Internet e clique em
Seguinte.

c. Na caixa de diálogo Preparar,
seleccione Configurar
manualmente a minha
ligação e, em seguida, clique
em Seguinte.

d. Na caixa de diálogo Ligação
à Internet, seleccione Ligar
usando uma ligação de
banda larga que está
sempre activa e clique em
Seguinte.

e. Na caixa de diálogo
Conclusão do Assistente de
Novas Ligações, clique em
Concluir.

a. 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 a seguir clique
em Seguinte.

b. Na caixa de diálogo
Configurar a Ligação à
Internet, seleccione Ligo
através duma rede local
(LAN) e clique em Seguinte.

c. Na caixa de diálogo
Configuração do acesso à
Internet por rede local,
anule a selecção da caixa
Descoberta automática do
servidor proxy e, em
seguida, clique em Seguinte.

d. Na caixa de diálogo
Configurar a Conta de
Correio Internet seleccione
Não, e a seguir clique em
Seguinte.

e. Na caixa de diálogo
Conclusão do Assistente de
Novas Ligações, anule a
selecção da opção Para ligar
imediatamente à Internet,
seleccione esta caixa… (se
aparecer) e clique em
Concluir.

4444 Se acedeu às definições do Internet Explorer a partir do Painel
de controlo (tal como se explicou na “Sugestão” a seguir ao
passo 1), a janela do Painel de controlo ainda estará aberta.
Feche-a antes de continuar.

Parabéns! Acabou de configurar o Internet Explorer. Agora
continue na secção Estabelecer a Comunicação, com início na
página 16.
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Configurar o Netscape Navigator
As instruções que se seguem destinam-se ao Netscape Navigator
Versão 7.2. (Se não possuir a Versão 7.2, poderá obter uma
actualização grátis da Netscape Communication Corp. Se não tiver
a certeza sobre qual é a versão que possui, abra o Netscape
Navigator e no menu Ajuda, seleccione Acerca do Netscape. O
número da versão é apresentado no topo do ecrã).

1111 Faça duplo clique no ícone do Netscape Navigator do seu
ambiente de trabalho para abrir o browser.

2222 No menu Editar, escolha Preferências para abrir a caixa de
diálogo Preferências.

3333 Na lista Categoria, clique no triângulo à esquerda de
Avançado para abrir a lista de opções sob o mesmo, e
seleccione Proxies. A caixa de diálogo Preferências altera-se
para mostrar os Proxies que pode especificar.

4444 Seleccione Ligação directa à Internet, e a seguir clique em
OK.

Parabéns! Acabou de configurar o Netscape Navigator. Agora
continue na secção seguinte, Estabelecer a Comunicação.

Se fizer clique no
triângulo,
aparecem mais
opções por
debaixo de
Advanced
(Avançadas).
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Passo 4: Estabelecer a
Comunicação
Tem de configurar o X4 de forma a ele poder comunicar com o
seu fornecedor de serviços da Internet. Para isso, deverá utilizar o
Zoom Configuration Manager (Gestor de Configurações
Zoom).

1111 Entre em sessão no Zoom Configuration Manager:

aaaa Abra o browser da Web e, na barra de endereços, escreva
http://10.0.0.2 se estiver a utilizar a tomada Ethernet ou
http://10.0.0.3 se estiver a utilizar a porta USB (apenas
computadores Windows), e a seguir prima a tecla Enter no
teclado do seu computador).

Sugestão!
Se estiver a utilizar um computador Windows, o ícone
Zoom deverá aparecer automaticamente no seu ambiente
de trabalho. Em vez de escrever no browser da Web um
dos endereços indicados acima, pode fazer duplo clique no
ícone Zoom.

bbbb Quando lhe for pedido, escreva nas caixas apropriadas o
seguinte 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 pedido 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 do modem inserindo
um clip para papel no orifício de Reset no centro do
painel posterior do modem e mantendo-o inserido durante
cinco segundos.
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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 da Internet lhe
possa ter dado.

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
que este possa estabelecer a ligação ao seu fornecedor de
serviços da Internet. Pode configurar o X4 manualmente ou
pode escolher que o modem se configure a si próprio
automaticamente.
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Conforme a situação, efectue os seguintes procedimentos:

! Seleccione MANUALLY (MANUALMENTE) se uma ou
ambas as situações seguintes forem verdadeiras:
" Já tiver as definições de VPI, VCI e Encapsulation

que lhe foram dadas pelo seu fornecedor de serviços
da Internet.

" Tem um endereço IP estático que tenciona utilizar
com o X4. (Apenas os utilizadores que foram
instruídos pelo respectivo fornecedor de serviços da
Internet para utilizar um endereço IP estático e os
utilizadores avançados com necessidades de
configuração especial precisam de recorrer ao
endereço IP estático.)

Para continuar a configurar o modem manualmente, ignore os
restantes passos desta secção e siga as instruções fornecidas na
página 23 (se NÃO vai utilizar um endereço IP estático) ou na
página 26 (se tiver um endereço IP estático).
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! Seleccione AUTOMATICALLY
(AUTOMATICAMENTE) se nenhuma das circunstâncias
especiais acima mencionadas se aplicar ao seu caso.
Quando esta opção é seleccionada, o ecrã altera-se para
apresentar as opções de configuração automática. Efectue
os seguintes procedimentos:
aaaa Seleccione o botão da opção Enable (Activar), e a

seguir clique em Save Changes (Guardar alterações).

bbbb A página muda para Autodetect (Detecção
automática) e aparece o botão Start (Iniciar). Clique
no botão Start (Iniciar) para dar início à configuração
automática. Aparece uma mensagem informando que
a configuração actual, se existir, perder-se-á quando o
X4 se configurar a si próprio. Clique em OK para
limpar a mensagem.

cccc Aguarde enquanto o modem X4 procura as definições
correctas de VPI, VCI e Encapsulation e estabelece
ligação ao seu fornecedor de serviços da Internet. Esta
acção pode demorar alguns minutos porque o modem
tem de tentar várias combinações até encontrar as
definições correspondentes às do seu fornecedor de
serviços.
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3333 Assim que o modem detectar as suas definições, as definições
de VPI, VCI e Encapsulation aparecerão na tabela da página
Autodetect. Clique na definição de Encapsulation para
continuar o processo.

Nota:
Se a definição de Encapsulation não for encontrada (ou seja, se a
indicação “No Encapsulation Protocol Detected” (Não foi
detectado nenhum protocolo de encapsulação) permanecer no
ecrã), seleccione o botão da opção Disable (Desactivar), clique
em Save Changes (Guardar alterações), e a seguir clique no
ícone Basic Setup (Configuração Básica) no topo do ecrã e
tente configurar manualmente o modem, como se explica na
secção Configurar o X4 manualmente da página 23.

Quando aparecer a definição
de Encapsulation, clique na
mesma para continuar o
processo. (Note que a sua
definição poderá ser
diferente de PPPoE.)
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4444 Dependendo da definição de Encapsulation, poderá ocorrer
uma das seguintes situações quando faz clique nesse botão:

! Se a sua definição de Encapsulação começar por PPP:
Ser-lhe-á solicitado que introduza o seu Login Name
(Nome de início de sessão) e Password (Palavra-passe). O
seu fornecedor de serviços deve ter-lhe dado uma ID de
Utilizador ou 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.
Introduza estas informações nas caixas apropriadas e a
seguir clique em Save Changes (Guardar Alterações).
Aparece um ecrã para o informar de que o processo foi
bem sucedido. Clique em Close (Fechar) para voltar à
página Autodetect e note que a definição de
Encapsulation se alterou de negrito para texto regular.
(Estes NÃO são os mesmos Nome de Utilizador e
Palavra-passe que utilizou anteriormente para abrir o
Zoom Configuration Manager.)

Sugestão:
Se não souber qual é o seu Login Name (Nome de início
de sessão) e Password (Palavra-passe), contacte o seu
fornecedor de serviços e informe-o que perdeu aquelas
informações.

! Se a sua definição de Encapsulação começar por algo
diferente de PPP: Abre-se a página EOA Interface—
Add (Interface EOA—Adicionar). Clique em Save
Changes (Guardar Alterações) nesta página (sem alterar
qualquer uma das definições nela constantes). Aparece um
ecrã para o informar de que o processo foi bem sucedido.
Clique em Close (Fechar) para voltar à página Autodetect
e note que a definição de Encapsulation se alterou de
negrito para texto regular.

Quando a configuração
estiver concluída, a
definição de Encapsulation
muda de negrito para texto
normal.
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5555 Na página Autodetect, clique em Write Settings to Flash
(Escrever Valores na Flash).

6666 Verifique que 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, a instalação está concluída e está
pronto a navegar na Web!
Parabéns! Efectuou todas as acções necessárias para o seu
computador estabelecer ligação à Internet. As restantes secções
deste guia do utilizador destinam-se à resolução de problemas e
aos utilizadores avançados que precisam de informações sobre
a monitorização do estado e opções avançadas de
configuração.

Importante!
Se não conseguiu estabelecer a ligação, conculte o Anexo D:
Resolução de Problemas na página 62.
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Configurar o X4 manualmente
Alguns utilizadores poderão ter de configurar as definições IP do
X4 manualmente, em vez de fazer com que o modem se configure
automaticamente.

Normalmente, terá de configurar o modem manualmente se:

•  Já tiver as definições de VPI, VCI e Encapsulation que lhe
foram dadas pelo seu fornecedor de serviços da Internet.

•  Tiver um endereço IP estático que tenciona utilizar com o X4.
Nesse caso, ignore esta secção e continue com Utilizar o
Endereço IP Estático na página 26.

•  O processo de configuração automática não for capaz de
encontrar as suas definições.

A configuração manual do modem requer que inicie a sessão no
Zoom Configuration Manager e introduza essas informações na
página Basic Setup (Configuração Básica). (Se precisar de ajuda
para iniciar a sessão, consulte a página 16.)

1111 Na página Basic Setup, assegure-se de que o botão da opção
MANUAL está seleccionado.

2222 Efectue os seguintes procedimentos, dependendo de saber ou
não as definições de VPI, VCI e Encapsulation:

! Se o seu fornecedor de serviços da Internet lhe forneceu as
definições, continue no passo 3 abaixo.

! Se não souber as definições, consulte as Tabelas de
Definições Internet para ADSL com início na página 50.
Localize na lista o seu fornecedor de serviços e tome nota
das respectivas definições. Se 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.

Sugestão:
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.
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3333 Seleccione Enabled (Activado) da lista pendente da Current
Connection (Ligação Actual). (Quer dizer, clique na ponta da
seta  no lado direito da caixa para ver os itens da lista, e a
seguir seleccione Enabled (Activado)).

4444 Seleccione a definição de Encapsulação do seu fornecedor de
serviços na lista pendente Encapsulation. Conforme a
selecção, efectue os seguintes procedimentos:

! Se a sua definição de Encapsulação começar por PPP:
Introduza o seu Nome de Utilizador e Palavra-passe
nas caixas fornecidas para o efeito. O seu fornecedor de
serviços deve ter-lhe dado uma ID de Utilizador ou 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 os mesmos
Nome de Utilizador e Palavra-passe que utilizou
anteriormente para abrir o Zoom Configuration
Manager.)

Sugestão:
Se não souber qual é o seu Nome de Utilizador e
Palavra-passe, contacte o seu fornecedor de serviços e
informe-o que perdeu aquelas informações.

! Se a sua definição de Encapsulation começar por 1483
Bridged ou 1483 Routed: As caixas Nome de Utilizador e
Palavra-passe desaparecem automaticamente da página
porque não precisa de introduzir estas informações.
Continue no passo 5.

Importante!
Se tencionar utilizar um endereço IP estático, terá de
configurar manualmente o X4 na página WAN
Configuration (Configuração da WAN) e não na página
Basic Setup (Configuração Básica). Para mais
informações, consulte Utilizar o Endereço IP Estático
na página 26. Normalmente, deverá pedir (e pagar) um um
endereço IP estático ao seu fornecedor de serviços da
Internet.
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5555 Nas caixas VPI e VCI, introduza as definições do seu
fornecedor de serviços.

6666 Clique em Save Changes (Guardar Alterações) e a seguir em
Write Settings to Flash (Escrever Valores na Flash). Uma vez
concluído o processo, a luz LINK (Ligação) do X4 deve
permanecer acesa (o que deve demorar cerca de 15 segundos).

7777 Verifique que 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, a instalação está concluída e está
pronto a navegar na Web!
Parabéns! Efectuou todas as acções necessárias para o seu
computador estabelecer ligação à Internet. As restantes secções
deste guia do utilizador destinam-se à resolução de problemas e
aos utilizadores avançados que precisam de informações sobre
a monitorização do estado e opções avançadas de
configuração.

Se não conseguiu estabelecer a ligação
Se não conseguiu estabelecer a ligação e estiver a utilizar as
definições que lhe foram dadas pelo seu fornecedor de serviços,
repita os passos 3 a 7 acima indicados e assegure-se de introduzir as
informações correctamente (especialmente o seu Nome de
Utilizador e Palavra-passe, se a sua Encapsulation começar
com PPP). Se mesmo assim não conseguir estabelecer a ligação,
consulte as Tabelas de Definições Internet ADSL na página 50
e tente as definições aí indicadas, se forem diferentes.

Se não conseguiu estabelecer a ligação e estiver a utilizar as
definições de Tabelas de Definições Internet ADSL, volte às
tabelas e procure os valores mais frequentes seguintes—os
marcados com (2), se acabou de introduzir os (1), ou com (3), se
não teve êxito com os (2), e repita os passos 3-7.
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Utilizar o Endereço IP Estático
Se a definição de Encapsulation do seu fornecedor de serviços for
1483 Bridged ou 1483 Routed, o X4 pode ser configurado para
um endereço Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
(também conhecido como um endereço IP dinâmico) ou para um
endereço IP estático.

Uma vez que a maior parte dos fornecedores de serviços da
Internet utilizam o DHCP, o X4 está configurado, por
predefinição, para um endereço IP dinâmico.
Existe geralmente um custo extra para um endereço IP estático e
terá normalmente de fazer um pedido especial para o obter.

Importante!
Se não souber o que é um endereço IP estático ou porque razão o
deveria utilizar, muito provavelmente não terá de alterar a opção
predefinida. Apenas os utilizadores avançados que desejarem
utilizar especificamente o endereço IP estático e/ou os utilizadores
que forem especificamente instruídos pelo seu fornecedor de
serviços para o fazer deverão alterar esta definição.

1111 Clique no ícone Advanced Setup (Configuração Avançada) no
topo de qualquer página do Zoom Configuration Manager
para abrir a página Advanced Setup.

2222 Clique no botão WAN Configuration, localizado no grupo
Configuration (Configuração).
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3333 Introduza as informações apropriadas na página WAN
Configuration. Recorra à tabela seguinte para se orientar.

Para esta
definição...

Faça isto…

Current
Connection

Seleccione Enabled (Activado) da lista
pendente. (Quer dizer, clique na ponta
da seta  no lado direito da caixa
para ver os itens da lista, e a seguir
seleccione Enabled (Activado).

Encapsulation Seleccione a definição de Encapsulação
do seu fornecedor de serviços na lista
pendente.

VPI e VCI Introduza as definições VPI e VCI do seu
fornecedor de serviços. Se não souber
quais são estas definições, consulte a
secção Tabelas de Definições Internet
para ADSL que começa na página 50.

Bridge e IGMP Assegure-se que Disabled
(Desactivado) está seleccionado em
ambas as listas.

IP Address e
Subnet Mask

Para cada uma das definições introduza
os valores indicados pelo seu fornecedor
de serviços.

Use DHCP Assegure-se que o botão da opção
Disabled (Desactivado) está
seleccionado.

Default Route Assegure-se que Enabled (Activado)
está seleccionado na lista.

Gateway IP
Address

Introduza o valor que lhe foi atribuído
pelo seu fornecedor de serviços.

Use DNS Assegure-se que o botão da opção
Disabled (Desactivado) está
seleccionado.

Primary DNS
Server

Introduza o valor que lhe foi atribuído
pelo seu fornecedor de serviços.

Secondary DNS
Server

Se o seu fornecedor de serviços lhe deu
um segundo endereço de servidor DNS,
introduza-o.
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4444 Clique em Save Changes (Guardar Alterações) na página
WAN Configuration.

5555 Será redireccionado automaticamente para a página Basic
Setup (Configuração Básica). Clique em Write Settings to
Flash (Escrever Valores na Flash).

6666 Verifique que 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, a instalação está concluída e está
pronto a navegar na Web!
Parabéns! Efectuou todas as acções necessárias para o seu
computador estabelecer ligação à Internet. As restantes secções
deste guia do utilizador destinam-se à resolução de problemas e
aos utilizadores avançados que precisam de informações sobre
a monitorização do estado e opções avançadas de
configuração.

Importante!
Se não conseguiu estabelecer a ligação, conculte o Anexo D:
Resolução de Problemas na página 62.
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Remover o Software do X4
Se estiver a utilizar um computador Windows e desejar remover o
X4—por exemplo, se deslocar o computador para uma localização
que não disponha do serviço ADSL—deve remover o software
antes de desconectar o hardware.

Nota:
Uma vez que os computadores Macintosh e Linux não requerem
que o software do X4 seja instalado, os utilizadores destes sistemas
operativos não têm de remover o software antes de remover o X4.

1111 No ambiente de trabalho, clique no botão Iniciar, aponte para
Programas, depois para Zoom ADSL Modem e, em seguida,
seleccione Uninstall X4 ADSL Modem.

2222 Quando solicitado a confirmar a sua escolha, faça clique em
Sim.

3333 Quando o processo estiver concluído, será solicitado a fazer
clique em Concluir.

4444 Desconecte o hardware do X4.
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Plug and Play Universal
O X4 está activado para Plug and Play Universal (UPnP™). Isto
significa que outros dispositivos ligados ao seu computador ou rede
(por exemplo, uma aplicação de jogos, router ou firewall
autónoma) que utilize o UPnP irá detectar automaticamente o X4 e
fará as configurações necessárias para que possam funcionar em
conjunto. 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:

•  Utilizadores do Windows: Insira o CD, seleccione o seu idioma
e clique no link Customer Support (Apoio aos Clientes) para
ver informações completas sobre assistência.

•  Utilizadores de Macintosh e Linux: Insira o CD e navegue para
a pasta Mac_Linux para ver informações de apoio e
documentação.

•  Visite o nosso Web site em www.zoom.com e seleccione
Technical Support (Suporte Técnico). A partir daqui, poderá
enviar mensagens de correio electrónico para os nossos
técnicos de suporte 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 verifique periodicamente no nosso Web
site a existência de actualizações.

•  Ligue para o nosso departamento de suporte 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
suporte ou podem recomendar um centro de suporte
apropriado.
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2
Monitorização do Estado

Este capítulo trata da verificação do estado do modem e da
respectiva ligação ADSL.

A maioria dos utilizadores ignora este capítulo, uma vez que se
destina principalmente a utilizadores avançados e àqueles que
recebem instruções do seu fornecedor de serviços de Internet
ou do Apoio Técnico da Zoom para verificar as definições,
normalmente para resolução de problemas.

Se estiver a utilizar um ponto de acesso ou um hub de rede,
poderá monitorizar o X4 a partir de qualquer um dos
computadores ligado ao ponto de acesso ou ao hub.

Porquê Monitorizar o Estado?
O X4 proporciona dois ecrãs de fácil leitura que poderá utilizar
para ver o estado do modem e da respectiva ligação ADSL.

A maioria dos utilizadores não terá provavelmente necessidade de
verificar o estado mas, em alguns casos, esta revela-se uma
funcionalidade útil. Por exemplo, poderá precisar de saber o
endereço IP que lhe foi atribuído pelo fornecedor de serviços de
Internet.

Para os utilizadores avançados com requisitos de configuração
especiais, as informações sobre o estado são úteis para a
manutenção global do sistema.
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Monitorização do Estado do
Sistema
Se pretende verificar o estado global do sistema, clique no ícone
System Status (Estado do Sistema) na parte superior de qualquer
uma das páginas do Zoom Configuration Manager (Gestor de
Configurações Zoom). (Se se esqueceu de como iniciar sessão no
Zoom Configuration Manager, consulte a página 16.)

A página System Status proporciona informações sobre muitos
aspectos do X4, incluindo o tempo decorrido desde a última vez
que reiniciou o modem, as suas definições WAN, as suas definições
LAN, etc.

Para obter mais detalhes sobre as informações do estado do
sistema fornecidas, clique no ícone Help (Ajuda) na parte superior
da página System Status para abrir a ajuda online.
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Monitorização do Estado da
Ligação ADSL
Se pretende verificar o estado da ligação ADSL, clique no ícone
ADSL Status (Estado da Ligação ADSL) na parte superior de
qualquer uma das páginas do Zoom Configuration Manager. (Se
se esqueceu de como iniciar sessão no Zoom Configuration
Manager, consulte a página 16.)

A página ADSL Status proporciona informações acerca da sua
ligação ADSL. Por exemplo, pode verificar se a sua ligação ADSL
está ou não activa (a definição de ADSL Status será Showtime se
estiver ligada). Pode também monitorizar outros parâmetros ADSL
relacionados, tais como a velocidade com que o X4 está a transferir
dados (Downstream Speed e Upstream Speed).

Nota:
A página ADSL Status não permite alterar nenhuma destas
definições. Para tal, consulte o Capítulo 3, “Opções Avançadas
de Configuração,” na página 34.

Para obter mais detalhes sobre as informações do estado da ligação
ADSL fornecidas, faça clique no ícone Help na parte superior da
página System Status para abrir a ajuda online.
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3
Opções Avançadas de

Configuração

As predefinições do X4 definidas durante a sua instalação são
suficientes para a maioria dos utilizadores. Contudo, os
utilizadores que queiram ou necessitem de alterar as
definições do X4 podem fazê-lo na página Advanced SetupAdvanced SetupAdvanced SetupAdvanced Setup
(Configuração Avançada). Este capítulo explica como
especificar opções avançadas.

As informações contidas neste capítulo aplicam-se no caso de:

•  O seu fornecedor de serviços de Internet o instruir para
activar, desactivar ou alterar as predefinições do X4, para
que este funcione correctamente com o seu serviço ADSL.
Consulte Como utilizar as Opções AvançadasComo utilizar as Opções AvançadasComo utilizar as Opções AvançadasComo utilizar as Opções Avançadas    na página
36 para obter uma tabela com as áreas de Configuração
Avançada que poderá personalizar.

•  Ter de alterar as suas definições de Rede Alargada (por
exemplo, se tiver um endereço de IP estático). Consulte
Alterar as Definições WANAlterar as Definições WANAlterar as Definições WANAlterar as Definições WAN na página 41 para obter mais
informações.

•  Pretender alterar as predefinições da firewall (por exemplo,
se possuir vários computadores ligados à Web, poderá
especificar que um ou mais utilizadores devem receber
alertas de email em caso de ataque à rede). Consulte
Alterar as Definições da FirewallAlterar as Definições da FirewallAlterar as Definições da FirewallAlterar as Definições da Firewall na página 42 para obter
mais informações.
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•  Pretender alterar a palavra-passe da sua ligação ADSL
Consulte Alterar Nomes de Utilizador e Palavras-passeAlterar Nomes de Utilizador e Palavras-passeAlterar Nomes de Utilizador e Palavras-passeAlterar Nomes de Utilizador e Palavras-passe na
página 43 para obter mais informações.

•  Ter personalizado a sua configuração e pretender fazer
uma cópia de segurança para utilização futura. Consulte
Realizar uma Cópia de Segurança da ConfiguraçãoRealizar uma Cópia de Segurança da ConfiguraçãoRealizar uma Cópia de Segurança da ConfiguraçãoRealizar uma Cópia de Segurança da Configuração na
página 45 para obter mais informações.

•  Pretender adicionar, remover ou alterar os filtros de IP.
Consulte Utilizar Filtros de IPUtilizar Filtros de IPUtilizar Filtros de IPUtilizar Filtros de IP na página 49 para obter
mais informações.
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Como utilizar as Opções
Avançadas
Para configurar o X4 para as situações descritas no início deste
capítulo terá de utilizar a página Advanced Setup. Para aceder a
esta página, faça clique no ícone Advanced Setup na parte
superior de qualquer página do Zoom Configuration Manager.
(Se se esqueceu de como iniciar sessão no Zoom Configuration
Manager, consulte a página 16.)

Verá que existem numerosos botões na página, divididos em três
grupos: Configuration (Configuração), Status (Estado) e
Administration (Administração).

A maioria dos utilizadores não terá de utilizar nenhum dos botões
na página Advanced Setup.

Sugestão:
Se pensa ter de especificar opções avançadas, poderá ver
informações detalhadas sobre cada opção na ajuda online. Para
abrir a ajuda, clique no botão das definições que pretende
especificar (por exemplo, no botão Firewall para abrir a página
Firewall Configuration (Configuração da Firewall)) e, em seguida,
clique no ícone Help (Ajuda) na parte superior do ecrã para abrir
um tópico de ajuda específico acerca da página que está a visualizar.
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Botões de Configuração
Utilize os botões do grupo Configuration (Configuração) para
realizar tarefas avançadas de configuração.

A tabela seguinte enumera cada botão do grupo Configuration e
proporciona uma breve descrição das definições que pode
especificar.

Este botão… Abre uma página que lhe permite…
WAN
Configuration
(Configuração
da WAN)

Especificar a forma como a configuração da ADSL de
rede alargada está configurada. É também nesta página
que deve configurar um endereço IP estático (se lhe
tiver sido disponibilizado um pelo seu fornecedor de
serviços de Internet).

Port Settings
(Definições de
Portas)

Definir as portas utilizadas quando utilizar FTP ou
Telnet com o dispositivo ou se estiver a executar um
servidor Web por trás deste.

Bridging Especificar as interfaces do dispositivo capazes de fazer
a ponte de dados entre a sua LAN/WAN e o fornecedor
de serviços de Internet. As interfaces podem ser
capazes de encaminhar (por exemplo, atribuindo um
endereço IP), transmitir por ponte ou ambas.

Dynamic DNS
(DNS Dinâmico)

Introduzir o nome de anfitrião que registou junto de um
fornecedor de serviços DNS Dinâmico. Esta página
destina-se àqueles que estão a utilizar um
endereçamento IP dinâmico (a predefinição do X4) e
pretendem hospedar um Web site. O fornecedor de
serviços DNS Dinâmico mantém o registo do seu
endereço IP em constante mudança e reencaminha
quem estiver a tentar aceder ao Web site para a
localização correcta.

SNMP Definir um SNMP (Simple Network Management
Protocol)  Isto permite a um computador anfitrião aceder
à configuração, desempenho e a outros dados do
sistema que residam numa base de dados no modem.

IP Filtering
(Filtragem de
IP).

Definir regras para controlar o reencaminhamento de
dados a entrar ou a sair entre a LAN e a Internet e
dentro da LAN. Por exemplo, pode criar regras de filtros
de IP para bloquear as tentativas de certos
computadores na sua LAN para aceder a certos tipos de
dados ou localizações na Internet. Também pode
bloquear ou permitir o acesso de entrada de
computadores à sua LAN. Esta página apresenta os
filtros actuais e permite-lhe editar e adicionar filtros.

A tabela continua na página seguinte.
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Este botão… Abre uma página que lhe permite…
DHCP Especificar as definições DHCP (Dynamic Host

Configuration Protocol) para permitir aos administradores
da rede gerir a nível central a atribuição e distribuição de
informações de IP aos computadores de uma rede. Ao
activar o DHCP numa rede, está a permitir a um
dispositivo (como o router do X4 ou um router do
fornecedor de serviços de Internet) a atribuição de
endereços de IP temporários aos seus computadores
sempre que estejam ligados à rede.

IP Routing
(Encaminhame
nto de IP)

Definir as rotas por onde pretende que o X4 envie os
dados que recebe numa interface específica (por
exemplo, interface da LAN, interface da Ethernet, etc.) As
rotas especificam o endereço IP da próxima interface do
dispositivo ou o destino na Internet dos dados a
reencaminhar, proporcionando o destino final dos dados.

Blocked
Protocols
(Protocolos
Bloqueados)

Seleccionar os protocolos que pretende bloquear no
computador (por exemplo, IP Milticast, NetBEUI, IPX,
APR, AppleTalk).

Bridge Filter
(Filtro Bridge)

Filtrar pacotes ao nível do protocolo de Ethernet.

Firewall Alterar as predefinições da firewall. Por exemplo, utilize
esta página para especificar o(s) endereço(s) de correio
electrónico para onde pretende enviar um alerta se o
computador/rede for atacado.

NAT Especificar as configurações NAT (Network Address
Translation). A razão mais comum para alterar as
predefinições é possuir uma LAN e precisar que cada
computador possua o seu próprio endereço IP público.
Caso contrário, as predefinições NAT proporcionam
protecção suficiente para a maioria dos utilizadores.

RIP Especificar se o X4 pode comunicar com outros
dispositivos de encaminhamento e, nesse caso, em que
interfaces. Também lhe permite especificar quanto tempo
as rotas permanecem na memória.

LAN Especificar as definições que controlam a ligação entre o
modem do X4 e a tomada Ethernet ou porta USB
(dependendo do que tenha utilizado para ligar o modem).
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Botões de Estado
Os botões do grupo Status (Estado) são normalmente utilizados
para manutenção e resolução de problemas.

A tabela seguinte enumera cada botão do grupo Status (Estado) e
proporciona uma breve descrição das definições que pode
especificar.

Faça clique num dos botões abaixo e, em seguida, faça clique no
ícone Help (Ajuda) na parte superior do ecrã para abrir um tópico
de ajuda online acerca da página que está a visualizar.

Este botão… Abre uma página que lhe permite…
ADSL Status
(Estado da
Ligação ADSL

Ver informações detalhadas acerca da ligação ADSL.

PPP Status
(Estado do PPP)

Configurar um Protocolo Ponto a Ponto (PPP) para
permitir a comunicação entre o modem do X4 e o
fornecedor de serviços de Internet.

TCP/IP Status
(Estado do
TCP/IP)

Ver informações acerca dos pacotes de IP processados
pelo modem.

EoA Status
(Estado do EoA)

Configurar uma interface Ethernet-sobre-ATM (EoA) no
router de ADSL/Ethernet, caso seja necessária para
comunicar com o fornecedor de serviços de Internet.

ATM Status
(Estado do ATM)

Configurar uma interface de Circuito Virtual (CV) para o
Modo de Transferência Assíncrono (ATM) que permite
ao X4 comunicar utilizando o protocolo ATM.

IPoA Status
(Estado do Ipo)

Configurar uma interface de Protocolo de Internet sobre
ATM (IPoA) no router de ADSL/Ethernet. Uma interface
IPoA pode ser utilizada para trocar pacotes de IP
através da rede de ATM sem utilizar uma ligação
Ethernet sobre ATM (EOA) subjacente.
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Botões de Administração
Os botões do grupo Administration (Administração) são
normalmente utilizados para tarefas administrativas, como testes de
diagnóstico, actualizar o firmware, alterar a palavra-passe do Zoom
Configuration Manager, etc.
A tabela seguinte enumera cada botão do grupo Administration
(Administração) e proporciona uma breve descrição das definições
que pode especificar.
Faça clique num dos botões abaixo e, em seguida, faça clique no
ícone Help (Ajuda) na parte superior do ecrã para abrir um tópico
de ajuda online acerca da página que está a visualizar.

Este botão… Abre uma página que lhe permite…

User Configuration
(Configuração do
Utilizador)

Gerir as IDs de Utilizador e as Palavras-passe que
permitem aceder ao Zoom Configuration Manager.
É aqui que pode alterar a palavra-passe
predefinida fornecida com o X4.

Firmware Update
(Actualização de
Firmware)

Especificar o caminho para o ficheiro de
actualização que necessita para actualizar o
firmware. Utilize o botão Browse (Procurar) nesta
página para navegar até ao ficheiro e, em seguida,
faça clique no botão Upload (Exportar) para
realizar a actualização do firmware.

Set Date and Time
(Definir Data e Hora)

Definir as configurações da data e da hora internas
do X4 (incluindo o fuso horário e se está em vigor
a hora de Verão).

Diagnostics
(Diagnósticos)

Executar uma série de testes de diagnóstico do
software do sistema e das ligações do hardware.
Também pode executar os utilitários Ping and
Traceroute para resolver problemas de ligação.

Backup/Restore
Config
(Fazer Cópia de
Segurança/Restaurar
Configuração)

Guardar as definições de configuração actuais
para que possam ser repostas posteriormente.

System Log
(Registo do Sistema)

Visualizar dados gerados ou adquiridos pela
comunicação de rotina do sistema com outros
dispositivos. Estas informações não representam
necessariamente um funcionamento inesperado ou
incorrecto e não são capturadas pelas armadilhas
do sistema que geram alarmes. Pode guardar o
registo do sistema num ficheiro.

Reboot
(Reiniciar)

Reiniciar o X4 e repor as respectivas predefinições
de fábrica.
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Alterar as Definições WAN
Utilize a página WAN Configuration (Configuração da WAN)
para alterar as definições da rede alargada (WAN) e para especificar
um endereço de IP estático (se tiver adquirido/pago um). Para
abrir esta página, faça clique no botão WAN Configuration na
página Advanced Setup.

Importante!
Se pretende utilizar endereçamento de IP estático, consulte
Utilizar o Endereço IP Estático Na página 26 para obter
informações acerca deste procedimento.

As configurações que pode alterar nesta página incluem
Encapsulation, VPI, VCI, DHCP Client, IP Address, Subnet
Mask, etc.

Assim que tenha realizado as alterações pretendidas nesta página,
faça clique no botão Save Changes (Guardar Alterações) e, em
seguida, faça clique no botão Write Settings to Flash (Escrever
Valores na Flash).

Para obter mais informações acerca da alteração das definições da
WAN Configuration, faça clique no ícone Help na parte superior
do ecrã enquanto estiver nesta página. Isto abre a ajuda online e
mostra um tópico que contém informações detalhadas acerca da
página WAN Configuration.
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Alterar as Definições da
Firewall
Utilize a página Firewall Configuration para alterar as definições
da firewall do X4. Para abrir esta página, faça clique no botão
Firewall na secção Configuration da página Advanced Setup.

Quando instala o X4, é automaticamente estabelecida uma firewall
para proporcionar protecção ao computador quando utiliza a
Internet. (Esta  firewall incorporada é adicional às definições de
NAT do X4.)

Por predefinição, a firewall é configurada para ser relativamente
estrita, ou seja, o único tráfego de Internet ao qual lhe permite
aceder é àquele que provavelmente necessita (por exemplo, uma
página Web que solicita na barra de endereços do browser).

Para a maioria dos utilizadores, este acesso é seguro e suficiente. A
maioria dos utilizadores nunca terá de alterar as definições da
firewall.

Contudo, utilize a página Firewall Configuration se pretende:

•  Colocar computadores que tentem atacar o computador ou a
rede numa lista negra de modo a que o acesso lhes seja negado.
(Por definição, esta função está desactivada)

•  Enviar mensagens de correio electrónico se o computador ou a
rede forem atacados por um computador exterior.

Assim que tiver realizado as alterações pretenddidas nesta página,
faça clique no botão Save Changes e, em seguida, faça clique no
botão Write Settings to Flash.

Para obter mais informações acerca das definições individuais da
firewall que pode especificar, faça clique no ícone Help na parte
superior do ecrã enquanto estiver na página Firewall
Configuration. Isto abre a ajuda online e mostra um tópico que
contém informações detalhadas acerca das definições da firewall
do X4.
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Alterar Nomes de Utilizador
e Palavras-passe
Utilize a página User Configuration  para gerir os nomes de
utilizadores e as palavras-passe que podem aceder ao Zoom
Configuration Manager. Para abrir esta página, faça clique no
botão User Configuration, localizado no grupo Administration
na página Advanced Setup.

Quando tiver instalado o X4 e tentar abrir o Zoom Configuration
Manager, é-lhe solicitado um Nome de Utilizador e uma Palavra-
passe para obter acesso. (O nome e a palavra-passe predefinidos
foram-lhe fornecidos na página 16.)

Se assim o desejar, pode alterar a palavra-passe predefinida. Não é
necessário alterar a palavra-passe.

Para alterar a palavra-passe predefinida

1111 Na página User Configuration, localize a fila que contém o
nome de utilizador admin predefinido. (A menos que tenha
adicionado utilizadores adicionais, esta deve ser a única fila
mostrada.).

2222 Faça clique no ícone do lápis  no extremo inferior direito da
linha para abrir o ecrã User Config – Modify (Configuração
do Utilizador - Modificar).

3333 Na caixa Old Password (Palavra-passe Antiga), introduza
zoomadsl. (Esta é a palavra-passe predefinida que utilizou na
página 16 durante a instalação.) Tenha em conta que deve ser
introduzida em minúsculas.



44 Guia do Utilizador do ADSL X4

4444 Na caixa New Password (Palavra-passe Nova), introduza a
nova palavra-passe que gostaria de utilizar. Esta palavra-passe
pode ser escrita em maiúsculas e minúsculas e não pode
exceder os 128 caracteres.

5555 Na caixa Confirm Password (Confirmar Palavra-passe),
introduza a palavra-passe novamente para a confirmar.

6666 Faça clique em Save Changes (Guardar Alterações). Aparece
uma mensagem para o informar de que a palavra-passe foi
alterada. Faça clique em Close (Fechar) para voltar à página
User Configuration.

7777 Faça clique em Write Settings to Flash (Escrever Valores na
Flash).

Pode também criar inícios de sessão adicionais (ou seja, nomes de
utilizadores e palavras-passe) com níveis de acesso variáveis ao
Zoom Configuration Manager.
Para obter mais informações acerca da gestão de inícios de sessão,
faça clique no ícone Help na parte superior do ecrã enquanto
estiver na página User Configuration. Isto abre a ajuda online e
mostra um tópico que contém informações detalhadas acerca de
nomes de utilizadores e palavras-passe.
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Realizar uma Cópia de
Segurança da Configuração
Utilize a página Backup/Restore Config (Cópia de
Segurança/Restaurar Configuração) para realizar uma cópia de
segurança ou para repor uma configuração anterior no X4. Para
abrir esta página, faça clique no botão Backup/Restore Config ,
localizado no grupo Administration na página Advanced Setup.

Os utilizadores que alterem as definições de configuração do X4
podem querer fazer uma cópia de segurança das suas definições.
Isto permite-lhes repor posteriormente essas definições, se
necessário.

Esta funcionalidade pode ser especialmente útil quando recebe
actualizações de firmware do Zoom. A instalação da actualização
pode substituir as definições personalizadas por valores
predefinidos. Antes de actualizar o firmware, efectue uma cópia de
segurança da sua configuração. Depois do firmware ter sido
actualizado, reponha a sua configuração.

Nota:
Não é necessário realizar uma cópia de segurança das
predefinições. Isto porque é possível restaurá-las facilmente
fazendo clique no botão Reboot (Reiniciar) na página Advanced
Setup. Para mais informações, consulte Repor as Predefinições
na página 47.
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Para realizar uma cópia de segurança da
configuração actual

1111 Na página Backup/Restore Config, faça clique em Save
Config (Guardar Configuração) para transferir um ficheiro de
configuração do X4 para uma pasta no computador.

2222 Atribua um nome ao ficheiro e especifique uma localização
para o ficheiro no computador Certifique-se de que toma nota
do nome e da localização. Irá precisar destas informações caso
pretenda restaurar a configuração do X4 para esta cópia de
segurança da configuração.

Para restaurar uma configuração:

1111 Na página Backup/Restore Config, faça clique em Browse
para navegar até ao ficheiro que contém a configuração do X4
que pretende restaurar.

2222 Faça clique em Upload.

Para obter mais informações acerca de cópias de segurança e
reposição das definições personalizadas, faça clique no ícone Help
na parte superior do ecrã na página Backup/Restore Config. Isto
abre a ajuda online e mostra um tópico que contém informações
detalhadas acerca deste processo.
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Repor as Predefinições
Se alterou as definições do sistema do X4 e por algum motivo
desejar restaurá-las para os valores predefinidos de fábrica, pode
fazê-lo de uma de duas maneiras: Pode efectuar uma restauração
por software ou por hardware.

Para repor utilizando a interface Web
do X4
Se conseguir abrir o seu browser da Web e aceder à interface do
utilizador do X4, efectue a restauração por software da seguinte
forma:

1111 Inicie sessão no Zoom Configuration Manager e faça clique
no ícone Advanced Setup para abrir a página Advanced
Setup. (Consulte a página 16 se precisar de ajuda para iniciar
sessão.)

2222 Na secção Administration, faça clique no botão Reboot.

3333 Na lista pendente Reboot Mode (Modo de Reinício),
seleccione Reboot From Default Configuration (Reiniciar a
Partir da Configuração Predefinida).

4444 Faça clique no botão Reboot. Quando este processo estiver
concluído, as definições de fábrica terão sido repostas na
unidade.
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Para realizar uma restauração por
hardware
Se perder a ligação à unidade e não conseguir estabelecer
comunicação com a mesma através do browser da Web, efectue
uma restauração por hardware como a seguir se indica:

1111 Introduza um clip para papel no orifício RESET no centro do
painel posterior do modem.

2222 Mantenha-o durante cinco segundos. A luz LINK da unidade
apaga-se e a seguir começa a piscar lentamente, cerca de uma
vez por segundo.

Pode ter agora a certeza de que todas as definições do sistema
foram restauradas para os valores predefinidos de fábrica do X4.
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Utilizar Filtros de IP
Utilize a página IP Filter Configuration para definir filtros de IP
que permitam ou bloqueiem o tráfego da Internet para o
computador. Para abrir esta página, faça clique no botão IP
Filtering na secção Configuration da página Advanced Setup.

Para filtrar tráfego da Internet, deve definir uma ou mais regras (ou
seja, critérios que pretende que as informações cumpram antes que
possam prosseguir). À medida que as informações chegam da
Internet, o X4 examina-as e, se cumprirem a regra, avança, para o
seu destino no computador ou na rede. Se não cumprirem a regra,
as informações são eliminadas.

A regra pode ser baseada em muitas características, incluindo a rede
ou o protocolo de Internet que contém, o endereço de IP do
computador que envia a informação, a porta que o tráfego utiliza
para entrar, etc.

Assim que tiver definido os filtros de IP que pretende, faça clique
no botão Save Changes e, em seguida, faça clique no botão Write
Settings to Flash.

Para obter mais informações acerca da definição de filtros de IP,
faça clique no ícone Help na parte superior do ecrã enquanto
estiver na página IP Filter Configuration. Isto abre a ajuda online
e mostra um tópico que contém informações detalhadas acerca
deste processo.
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Anexo A
Tabelas de

Definições Internet para ADSL
Estas tabelas destinam-se aos clientes cujos fornecedores de serviços não
lhes forneceram as definições ADSL para ligar à Internet. Muitos
fornecedores de ADSL utilizam definições diferentes consoante a região
em que trabalham, 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 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 23 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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Tabela B: Países Fora dos EUA
Fornecedor do Serviço VPI VCI Encapsulação
Austrália-Telstra 8 35 PPPoA LLC
Argentina-Telecom 0 33 PPPoE LLC
Argentina-Telefonica 8 35 PPPoE 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-Telefonica 8 35 PPPoE LLC
Brasil-Telmar 0 33 PPPoE LLC
Brasil-Região Sul 1 32 PPPoE LLC
Colômbia-EMCALI 0 33 PPPoA VC-MUX
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
Alemanha 1 32 PPPoE LLC
Hungria-Sci-Network 0 35 PPPoE LLC
Islândia-Islandssimi 0 35 PPPoA VC-MUX
Islândia- Siminn 8 48 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
Jamaica (4) 0 35 1483 Bridged IP LLC SNAP
Cazaquistão 0 33 PPPoA VC-MUX
México 8 35 PPPoE LLC
Países Baixos-BBNED 0 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
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Tabela B (Continuação): Países Fora dos EUA
Fornecedor do Serviço VPI VCI Encapsulação
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
Suiça 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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Anexo B
Painéis Frontal e Posterior

O painel frontal do X4 tem este aspecto:

A tabela que se segue descreve cada luz do painel frontal.

Luz Descrição

USB Acende quando a porta USB do X4 estiver ligada à porta
USB dum dispositivo com energia. Pisca quando estiverem a
ser transferidos dados.

LAN Acende quando a tomada ETHERNET do X4 estiver ligada à
porta Ethernet dum dispositivo com energia. Pisca quando
estiverem a ser transferidos dados.

LINK Pisca quando o X4 estiver a executar a sua sequência de
arranque. 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
ADSL se a ligação ADSL está activada ou consulte o Anexo
D: Resolução de problemas na página 62.

PWR Acende quando o X4 estiver ligado a uma fonte de energia.
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O painel posterior do X4 tem este aspecto:

A tabela que se segue descreve cada item do painel.

Porta Descrição

ADSL Tomada para ligar o modem à tomada telefónica de
parede ADSL.

PHONE Tomada para ligar um telefone ao modem.

USB Porta para ligar o modem a uma porta USB de um
computador Windows.

RESET Botão para repor as predefinições do sistema do modem
(necessário se a ligação de comunicação se perder).

ETHERNET Tomada para ligar a unidade a um ponto de acesso, a um
hub de rede ou à tomada Ethernet de um computador.

PWR Porta para ligar a unidade ao adaptador de corrente.

ON/OFF Botão para ligar ou desligar a unidade.
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Anexo C
Definições de Rede TCP/IP

Se está a utilizar um computador Macintosh ou Linux, deve
certificar-se que as definições de rede TCP/IP do computador
estão configuradas correctamente. Caso contrário, não poderá ligar-
se à Internet.

Nota:
Se estiver a utilizar um computador Windows, não precisa de
configurar as definições de TCP/IP. Isto porque o computador
Windows as configura automaticamente. Apenas os utilizadores do
Windows que estão a resolver problemas no X4 terão necessidade
de verificar as definições de TCP/IP.

Dependendo do sistema operativo, siga os passos na secção
apropriada para se certificar de que as definições de TCP/IP estão
correctas.

•  Se estiver a utilizar um Macintosh, consulte Definições
TCP/IP para Macintosh na página 56.

•  Se estiver a utilizar o Linux , consulte Definições TCP/IP
para Linux na página 58.

•  Se estiver a utilizar o Windows, consulte Definições TCP/IP
para Windows na página 59.
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Definições TCP/IP para
Macintosh
A forma como configura as definições de rede do computador
Macintosh diferem, dependendo do sistema operativo do Mac.
Para OS X, siga as abaixo. Para outros, vá para a página 57.

Mac OS X

1111 A partir da barra Dock, clique em System Preferences
(Preferências do Sistema) e, em seguida, em Network (Rede)
para ver o painel Network. (Para OS X 3, também tem de
fazer clique no botão Configure).

2222 Assegure-se que Automatic (Automático) está seleccionado na
caixa de lista Location (Localização).

3333 No separador pendente Show (Mostrar), escolha Built-in
Ethernet (Ethernet Incorporada).

4444 No separador TCP/IP, certifique-se que a opção Using
DHCP (Utilizar DHCP) está em realce na caixa da lista
Configure: (Configurar). Não introduza nenhuma informação
no campo DHCP Client ID (ID de Cliente DHCP).

5555 Faça faça clique em Apply Now (Aplicar agora) (ou em Save
(Guardar) se a tal for solicitado) e feche o painel Network
(Rede).

Após ter verificado as definições, volte a Configuring Your Web
Browser na página 12.
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Mac OS 7.6.1 - 9.2.2

1111 No menu Apple, escolha Control Panels e a seguir TCP/IP
para apresentar a janela TCP/IP.

2222 Em Connect via: (Ligar através de), seleccione Ethernet
built-in.

3333 Em Configure: (Configurar), seleccione Using DHCP Server
(Utilizar Servidor DHCP). Não introduza nenhuma
informação no campo DHCP Client ID (ID de Cliente
DHCP).

4444 Feche a janela TCP/IP. Ser-lhe-á perguntado se deseja
guardar as alterações. Faça faça clique em Save (Guardar).

Após ter verificado as definições, volte a Configuring Your Web
Browser na página 12.
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Definições TCP/IP para Linux
As instruções para configurar DHCP em tempo de arranque
variam enormemente com a distribuição, por isso recomenda-se a
consulta da documentação da sua versão particular.
Após ter seguido as instruções para o sistema Linux, volte a
Configurar o Browser da Web na página 12.

Nota:
Se tiver mais do que uma placa de rede instalada, terá que
seleccionar identificadores Ethernet diferentes para cada uma (eth0,
eth1, eth2, e por aí adiante.). Se seleccionar um identificador que
não o eth0 para o seu modem ADSL, utilize sempre esse
identificador.

RedHat
Edite ou crie /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 de
forma a conter as seguintes linhas:
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp

SuSE
Edite o ficheiro /etc/rc.config; procure as variáveis
NETCONFIG, NETDEV_0, e IFCONFIG_0.

Defina-as como a seguir se indica (ver as instruções em rc.config):

NETCONFIG="_0"
NETDEV_0="eth0"
IFCONFIG_0="dhcpclient"

Efectue a reinicialização com o comando:
/sbin/shutdown -r now.

Debian
Adicione a seguinte linha ao ficheiro /etc/network/interfaces:

iface eth0 inet dhcp

Efectue a reinicialização com o comando:
/sbin/shutdown -r now.
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Definições TCP/IP para
Windows
A forma como configura as definições de rede do computador
Windows diferem, dependendo do sistema operativo.

Windows XP
1111 Abra a caixa de diálogo Propriedades de TCP/IP

(Protocolo Internet).

aaaa No ambiente de trabalho, faça clique no botão Iniciar,
aponte para Painel de controlo e, em seguida, faça clique
em Ligações de rede e de Internet.

bbbb Faça clique em Ligações de rede.

cccc Faça clique com o botão direito do rato no ícone Ligação
de área local e seleccione Propriedades.

dddd Seleccione a entrada de TCP/IP do seu cartão NIC (deve
incluir “TCP/IP”, mas não “AOL”, “Acesso telefónico”
ou “Adaptador”) e faça clique no botão Propriedades.

2222 Certifique-se de que a seguintes opções estão seleccionadas,
conforme esteja ou não a utilizar o endereçamento de IP
dinâmico (DHCP) ou estático:

! Se estiver a utilizar DHCP (maioria dos utilizadores):
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:
Certifique-se de que Utilizar o seguinte endereço IP e
Utilizar os seguintes endereços de servidor DNS estão
seleccionados. As definições de Endereço IP, Máscara
de sub-rede, Gateway predefinido e Servidor de DNS
preferido devem corresponder às disponibilizadas pelo
seu fornecedor de serviços de Internet quando adquiriu
um endereço IP estático.
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Windows 2000

1111 Abra a caixa de diálogo Propriedades de TCP/IP
(Protocolo Internet).

aaaa No ambiente de trabalho, faça clique no botão Iniciar,
aponte para Definições e, em seguida, para Ligações de
acesso telefónico e de rede.

bbbb Faça clique com o botão direito do rato no ícone Ligação
de área local e seleccione Propriedades.

cccc Seleccione a entrada de TCP/IP do seu cartão NIC (deve
incluir “TCP/IP”, mas não “AOL”, “Acesso telefónico”
ou “Adaptador”) e faça clique no botão Propriedades.

2222 Certifique-se de que a seguintes opções estão seleccionadas,
conforme esteja ou não a utilizar o endereçamento de IP
dinâmico (DHCP) ou estático:

! Se estiver a utilizar DHCP (maioria dos utilizadores):
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:
Certifique-se de que Utilizar o seguinte endereço IP e
Utilizar os seguintes endereços de servidor DNS estão
seleccionados. As definições de Endereço IP, Máscara
de sub-rede, Gateway predefinido e Servidor de DNS
preferido devem corresponder às disponibilizadas pelo
seu fornecedor de serviços de Internet quando adquiriu
um endereço IP estático.
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Windows 98/Me

1111 Abra a caixa de diálogo Propriedades de TCP/IP
(Protocolo Internet).

aaaa No ambiente de trabalho, faça clique no botão Iniciar,
aponte para Definições e, em seguida, para Painel de
controlo.

bbbb Faça duplo clique no ícone Rede para visualizar a caixa de
diálogo Rede.

cccc Seleccione a entrada de TCP/IP do seu cartão NIC (deve
incluir “TCP/IP”, mas não “AOL”, “Acesso telefónico”
ou “Adaptador”) e faça clique no botão Propriedades e,
em seguida, em OK.

2222 Certifique-se de que a seguintes opções estão seleccionadas,
conforme esteja ou não a utilizar o endereçamento de IP
dinâmico (DHCP) ou estático:

! Se estiver a utilizar DHCP (maioria dos utilizadores):
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:
Certifique-se de que está seleccionado Especificar um
endereço IP e que as definições de Endereço IP e
Máscara de sub-rede correspondem às disponibilizadas
pelo seu fornecedor de serviços de Internet quando
adquiriu um endereço IP estático. No separador
Configuração 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 (se estiver a ligar o X4 através da tomada
ETHERNET ) ou 10.0.0.3 (se estiver a ligar o X4 através
da porta USB).
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Anexo D
Resolução de problemas

Indicam-se a seguir alguns problemas que poderá encontrar e
possíveis soluções para os resolver.

Problema
A luz LINK do meu X4 está acesa, mas não consigo estabelecer a
ligação à Internet.

Solução
Este problema pode ter várias causas possíveis. Verifique o
seguinte:

•  Certifique-se de que está a utilizar os valores correctos para
VPI, VCI e Encapsulation.

•  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 16.)

•  Se optou por deixar o modem configurar automaticamente as
suas definições, abra a página Basic Setup, assegure-se de que
a opção MANUAL está seleccionada, e a seguir seleccione 7
na lista Virtual Circuit (Circuito Virtual). Quando o ecrã se
alterar para mostrar as definições da configuração automática,
seleccione novamente MANUAL, e introduza o Nome de
Utilizador e Palavra-passe correctos nas caixas fornecidas
para o efeito. Faça clique em Save Changes (Guardar
Alterações) e em Write Settings to Flash (Escrever Valores
na Flash).
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•  Se configurou o modem manualmente, abra a página Basic
Setup, assegure-se de que a opção MANUAL está
seleccionada e introduza o Nome de Utilizador e Palavra-
passe correctos nas caixas respectivas. Faça clique em Save
Changes (Guardar Alterações) e em Write Settings to Flash
(Escrever Valores na Flash).

•  Verifique se a ligação ADSL do seu fornecedor de serviços está
a funcionar correctamente. (Para tal, telefone para o
departamento de apoio ao cliente do seu fornecedor de
serviços).

•  Verifique se as definições de rede de TCP/IP estão
correctamente configuradas no computador. Para tal, consulte
a secção adequada.
! Se estiver a utilizar um Macintosh, consulte Definições

TCP/IP para Macintosh na página 56.

! Se estiver a utilizar o Linux , consulte Definições
TCP/IP para Linux na página 58.

! Se estiver a utilizar o Windows, consulte Definições
TCP/IP para Windows na página 59.

Problema
A luz LINK (Ligação) do X4 pisca continuamente e não
permanece sempre acesa.

Solução
Este problema pode ter várias causas possíveis. Verifique o
seguinte:

•  Certifique-se de que o cordão telefónico está firmemente
encaixado na tomada da parede e na tomada ADSL na parte
posterior do X4 (não na tomada PHONE do modem).

•  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.
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•  O cordão telefónico poderá estar danificado. Substitua o
cordão telefónico por outro em bom estado.

•  Instalou filtros telefónicos em todos os telefones e aparelhos
de fax utilizando a mesma linha ADSL que o X4. Estes
dispositivos podem produzir ruído e interferir com a ligação
ADSL.

Problema
Não consigo iniciar sessão no Zoom Configuration Manager:
Introduzi http://10.0.0.2 ou http://10.0.0.3 (dependendo se
estou a utilizar a tomada Ethernet do X4 ou a porta USB), mas não
me são solicitados o Nome de Utilizador e a Palavra-passe.

Solução
Este problema pode ter várias causas possíveis. Verifique o
seguinte:

•  Se está a utilizar um computador Macintosh ou Linux, as suas
definições TCP/IP podem não estar configuradas
correctamente. Consulte a página 55 para obter mais
informações.

•  Se está a utilizar o sistema operativo Mac OS X 10.3 ou
superior, renove o seu endereço IP: Aponte para System
Preferences (Preferências do sistema e escolha Network
(Rede). Faça clique no botão Configure (Configurar) e a seguir
no botão Renew DHCP Lease (Renovar Licença DHCP).
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•  Se está a utilizar um computador Windows, realize uma
operação de Libertar/Renovar:
! Windows 2000/XP: No ambiente de trabalho, faça clique

no botão Iniciar, aponte para Programas, depois para
Acessórios e, em seguida, Linha de Comandos. Escreva
ipconfig /all e prima a tecla Enter no teclado. Na caixa
de diálogo subsequente, confirme se o adaptador NIC está
em realce na lista pendente, faça clique em Renew
(Renovar) e a seguir em Release (Libertar). A seguir
escreva 10.0.0.2 ou 10.0.0.3 (conforme for mais
apropriado) na barra de endereços do seu browser, e deve
aparecer a caixa da Palavra-passe da Rede.

! Para Windows 95/98/Me: No ambiente de trabalho, faça
clique no botão Iniciar e aponte para Executar. Escreva
winipcfg e faça clique em OK. Na caixa de diálogo
subsequente, confirme se o adaptador NIC está em realce
na lista pendente, faça clique em Renew (Renovar) e a
seguir em Release (Libertar). A seguir escreva 10.0.0.2 ou
10.0.0.3 (conforme for mais apropriado) na barra de
endereços do seu browser, e deve aparecer a caixa da
Palavra-passe da Rede.

Informações regulamentares
Declaração de Descarga Electrostática

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

Informação importante

Nota: Se não utilizar o cordão de telefone fornecido, utilize um cordão
equivalente a AWG 26 no mínimo.

ATENÇÃO: Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas um cordão de
telecomunicações AWG 26 ou maior, com certificação da UL ou da CSA.
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  Declaração de Conformidade
Nós, abaixo assinados,
Empresa Zoom Telephonics, Inc.
Morada, Localidade 207 South Street, Boston, Massachusetts

02111
País USA
Nº telefone 617 423 1072
Nº fax 617 542 8276

certificamos e declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o
seguinte equipamento:
Descrição do produto /
Utilização a que se
destina
Estados membros da
UE/EFTA a que se
destina

UE: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca,
Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda,
Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, Reino
Unido, Suécia
EFTA: Suiça, Islândia, Lichtenstein, Noruega

Estados membros com
utilização limitada

Nenhum

Fabricante Zoom Telephonics, Inc.
Marca Zoom ADSL Ethernet X3 or ADSL DUO X4 Router
Tipo Series 0226; Models 5515A, 5551A,

5560A, 5558A, 5559A, 1640A, 1645A, 1650A
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
EN60950-1

EN55022
EN55024

2001

1998+A1, 2000+A2, 2003
1998+A1, 2001+A2, 2003

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 0226/TF
Efectuado em Boston, MA, USA
Data December 23, 2004

Nome e cargo Director, Engenharia de
Manutenção
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