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1
Como Começar

Este Manual do Utilizador está organizado de acordo com as
diferentes maneiras como pode utilizar o seu modem
Bluetooth:
•  Sem fios com um Assistemte Digital Pessoal (PDA)
•  Sem fios com um computador Windows®

•  Com um cabo série tradicional para um PC, um
Macintosh, ou um computador Linux.

Conteúdo da embalagem
Antes de começar, certifique-se de que a sua embalagem contém os
seguintes elementos.

•  Modem de 56K equipado com tecnologia sem fios Bluetooth

•  Cabo telefónico (e adaptador de telefone, se necessário)

•  Adaptador de alimentação eléctrica

•  CD

•  Velcro® para fixar o modem à parede (opcional).
Se algum destes elementos faltar ou estiver danificado, contacte o
seu fornecedor.

Também vai precisar
Para configurar uma ligação sem fios para o modem, precisa de um
computador ou Assistente Digital Pessoal (PDA) com o Windows
98SE, Me, 2000 ou XP, e equipado com a tecnologia sem fios
Bluetooth ou com um adaptador de Bluetooth. Muitos
computadores e PDAs dispõem de capacidade Bluetooth
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incorporada. Se não for o seu caso, terá de adquirir um adaptador
separadamente.

Nota: O seu modem Zoom é um modem Bluetooth de Classe 1.
Muitos dos adaptadores Bluetooth que actualmente estão
incorporados nos computadores são de Classe 3. O
modem Zoom funciona com todas as três classes de
dispositivos Bluetooth, mas convém que esteja a par das
diferenças existentes entre as classes. Os dispositivos de
Classe 1 podem comunicar até uma distância de 100
metros; os da Classe 2, 10 metros; e os da Classe 3, 10
centímetros. Se estiver a utilizar dispositivos de diferentes
classes, a distância máxima de comunicação entre eles será
a referente ao dispositivo Bluetooth de classe inferior.

Alternativamente, pode utilizar o seu modem Bluetooth para
estabelecer uma ligação tradicional de acesso telefónico com fios, à
Internet. Se desejar utilizar o modem desta maneira, precisará de ter
um computador com uma porta série (e uma unidade de CD-ROM
se estiver a utilizar o Windows), e um cabo série RS-232 para ligar
o modem ao computador.
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2
Instalação Típica no

Computador

Este capítulo destina-se a utilizadores de computadores de
secretária ou notebooks com Windows. Se tiver um PDA,
continue na página 15.
Existem alguns passos básicos para configurar o seu modem
sem fios Bluetooth e estabelecer uma ligação de acesso
telefónico (“dial-up”) à Internet.
•  Ligue o modem.
•  Instale todo o software necessário (se ainda não estiver

instalado).
•  Emparelhe o modem Bluetooth com o seu computador e

introduza o PIN do modem.
•  Configure a rede de acesso telefónico.
•  Active a função de fax (opcional).

Ligue o modem

1111 Na parte de trás do modem, certifique-se de que o comutador
seleccionável está colocado completamente para a esquerda,
para o lado marcado BT (abreviatura de Bluetooth).

2 Ligue uma das extremidades do cabo telefónico fornecido à
porta Line do modem e ligue a outra extremidade à tomada de
telefone na parede.

3 Ligue uma extremidade do adaptador de alimentação eléctrica
fornecido ao modem e a outra extremidade a uma tomada de
parede ou extensão de tomadas múltiplas.
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Configure a sua ligação Bluetooth
Para configurar uma ligação de acesso telefónico sem fios à
Internet com o seu modem Bluetooth, tem de ter um adaptador de
Bluetooth. Alguns computadores já possuem adaptadores
incorporados; se este não for o seu caso, terá de adquirir um
adaptador separadamente. Pode verificar isso fazendo clique com o
botão direito do rato no ícone My Computer (O meu
computador), seleccionando Properties (Propriedades), e em
seguida fazendo clique no separador Hardware (apenas para os
utilizadores de Windows 2000/XP) e em seguida no separador
Device Manager (Gestor de dispositivos). Se o Bluetooth estiver
instalado, este aparecerá na lista, sob Device Manager (Gestor de
dispositivos). Alternativamente, pode ir até Start | Settings |
Control Panel (Iniciar | Definições | Painel de controlo), e
fazer clique em Add/Remove Programs (Adicionar/remover
programas). Se o Bluetooth estiver instalado, o respectivo nome
aparecerá na lista.

Se precisar de instalar um adaptador de Bluetooth, as instruções
básicas são semelhantes, independentemente da marca do
adaptador. Por exemplo, terá de instalar o software a partir de um
CD e, em seguida, ligar o adaptador ao seu computador. Se o seu
adaptador ainda não estiver instalado, deverá instalá-lo agora, antes
de configurar a ligação de acesso telefónico à Internet do seu
modem. Para uma instalação correcta, consulte as instruções
fornecidas com o seu adaptador.

Importante: Como parte do processo de instalação do adaptador
de Bluetooth, um ícone denominado My Bluetooth Places (Os
meus locais Bluetooth) é instalado no ambiente de trabalho do
seu computador.

1111 Utilizadores de Windows 98Se/ME/2000:
Faça duplo clique no ícone My Bluetooth Places (Os meus
locais Bluetooth) no seu ambiente de trabalho. (Nota: Se este
ícone não estiver visível, clique em Start |Programs |
Bluetooth (Iniciar | Programas | Bluetooth) ou proceda
conforme descrito na caixa acima).
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Utilizadores do Windows XP:
Faça clique com o botão direito do rato no ícone Bluetooth
situado no ambiente de trabalho do computador e seleccione
Quick Connect | Dial-up Networking | Find Devices
(Ligação rápida | Rede de acesso telefónico | Localizar
dispositivos). Continue com o Passo 4 na página 9.

2222 É apresentada uma pasta com o mesmo nome. Faça duplo
clique no ícone Find Bluetooth Devices (Localizar
dispositivos Bluetooth). O software Bluetooth procurará
dispositivos remotos nas proximidades (por exemplo, o seu
modem Zoom).
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3333 Quando o software descobre o seu modem, será colocado um
ícone denominado Bluetooth Modem (Modem Bluetooth)
na sua pasta Bluetooth. Faça duplo clique neste ícone.

4444 No ambiente de trabalho, aparece um ícone com uma caixa
Bluetooth PIN Code Required (Necessário Código PIN
Bluetooth), avisando a necessidade de introduzir um PIN
(número de identificação pessoal). O Windows necessita deste
PIN para estabelecer a ligação entre o dispositivo Bluetooth e
o computador. (Um PIN por vezes é denominado uma chave-
passe.) Faça clique nesta caixa de diálogo.
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5555 Aparece a caixa de diálogo Bluetooth PIN Code Request
(Pedido do Código PIN Bluetooth). Introduza o PIN do
modem e faça clique em OK. Nota: O PIN encontra-se
impresso numa etiqueta situada na base do  seu modem.

6666 Quando o modem tiver sido emparelhado com o seu
computador, a pasta My Bluetooth (O meu Bluetooth)
apresenta vários ícones de opções de serviço, incluindo:

•  Dial-up Networking on BluetoothModem (Rede de acesso
telefónico no ModemBluetooth)
•  Fax on BluetoothModem (Fax no ModemBluetooth)
•  Serial Port on BluetoothModem (Porta série no
ModemBluetooth).

Faça duplo clique em Dial-up Networking on
BluetoothModem.
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Se tencionar utilizar o seu modem com software  America
Online (AOL) em CD que ainda não foi instalado, passe para a
página 11.

Nota: Se desejar utilizar a capacidade de fax do modem,
consulte a página 13.

7777 Se esta for a primeira vez que está a utilizar uma ligação de
acesso telefónico (“dial-up”), aparecerá uma caixa de diálogo
Location Information (Informação de localização).
Introduza o indicativo da sua localidade e faça clique em Close
(Fechar). Se esta não for a primeira vez, passe para o Passo 8.

8888 É apresentada a caixa de diálogo Connect To (Ligar a).
Introduza o nome de utilizador, palavra-passe e número de
telefone fornecidos pelo seu fornecedor de serviços da Internet
e, em seguida, faça clique em Connect (Ligar). O modem faz
a marcação do número. Assim que estiver estabelecida a
ligação à Internet, pode abrir uma página da Internet.

E já está! Acabou de instalar o seu modem para uma utilização
típica sem fios. Se desejar mais informações, consulte a ajuda
relacionada com Bluetooth. Também pode visitar o nosso site para
obter informações actualizadas.

Para utilizar o seu modem sem fios para faxes, consulte a página
13. Se por vezes quiser utilizar o seu modem com uma ligação por
cabo ao seu computador, consulte a página 18. Se não desejar
efectuar nenhuma destas opções, está concluido. Desfrute do seu
modem!
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Sugestão: Pode montar o seu modem na parede utilizando as
tiras de Velcro fornecidas. Para cada par de tiras de
Velcro, retire um dos lados da protecção da fita
adesiva e fixe a tira de Velcro à base do modem —
tenha cuidado para não cobrir o botão Reset. A
seguir retire o outro lado da protecção da fita
adesiva e fixe o modem à parede. Depois de colocar
o modem na parede, pode orientar a respectiva
antena multidireccional.

Se estiver a instalar a AOL
Se estiver a instalar a AOL a partir de um CD, siga os seguintes
passos para assegurar que a sua ligação está configurada
correctamente. Nota: Deverá já ter “emparelhado” o adaptador
com o modem, conforme explicado na secção anterior, Configure
a sua ligação Bluetooth (página 6).

1111 Precisa de saber que porta COM o seu modem Bluetooth está
a utilizar. Faça clique com o botão direito do rato no ícone
Bluetooth do ambiente de trabalho e seleccione Advanced
Configuration (Configuração avançada). Faça clique no
separador Client Applications (Aplicações do cliente),
seleccione Dial-up Networking (Rede de acesso telefónico)
e faça clique no botão Properties (Propriedades).

•  Utilizadores de Windows 98SE /Me: Faça clique no botão
Configure (Configurar). Aparece a caixa de diálogo
Bluetooth Connections (Ligações Bluetooth); faça
clique em Configure (Configurar).

•  Utilizadores de Windows 2000/XP: É apresentada a caixa
de diálogo Bluetooth Properties (Propriedades
Bluetooth). Faça clique no botão Configure
(Configurar) situado junto da entrada de Bluetooth
Connection (Ligação Bluetooth).

O modem e a respectiva porta COM aparecerão na lista. Tome
nota da informação apresentada.

2222 Como parte do processo de instalação do CD da AOL, o
Connection Wizard (Assistente de ligação) pede que indique o
tipo da sua ligação à Internet. As suas opções são Modem
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(ligação de linha telefónica), TCP/IP e Home Network.
Seleccione Modem (telephone line connection) (ligação de
linha telefónica).
Nota: Se tiverem instalados vários modems no seu
computador, poderá ver várias entradas de Modems. Faça
duplo clique em cada uma das entradas até localizar a que está
a utilizar a porta COM do modem Bluetooth.

Uma vez concluída a instalação do CD da AOL, pode voltar a
verificar a ligação da porta COM do seu modem em qualquer
altura. A partir do ecrã principal da AOL “Sign On”, faça
clique no botão Setup e depois em Expert Setup. Certifique-
se de que o separador Devices (modems, etc.) está à frente
dos outros; poderá ver uma entrada para o seu modem
Bluetooth juntamente com a porta COM associada.

Se desejar utilizar o seu modem para
faxes

Para poder utilizar a funcionalidade de fax do seu modem sem fios,
siga os seguintes passos.

1111 Utilizadores de Windows 98SE/ME/2000:
A partir da pasta My Bluetooth Places (Os meus locais
Bluetooth), abra a pasta Entire Bluetooth Neighborhood
(Todos os Bluetooth da Vizinhança) e faça duplo clique em
Bluetooth Modem (Modem Bluetooth) para visualizar os
serviços disponíveis.
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Utilizadores do Windows XP:
Faça clique com o botão direito do rato no ícone Bluetooth
situado no ambiente de trabalho e seleccione Quick Connect
| Fax | Find Devices (Ligação rápida | Fax | Localizar
dispositivos). Seleccione o modem Bluetooth na lista e faça
clique em Connect (Ligar). Continue com o Passo 3.

2222 Faça clique com o botão direito do rato em Fax on
BluetoothModem (Fax em ModemBluetooth) e seleccione
Connect Fax (Ligar Fax) para apresentar a seguinte caixa de
diálogo.

Faça clique em OK.

3333 Agora já pode enviar faxes utilizando o software de fax
incorporado no seu computador ou qualquer outro software de
fax. Nota: Logo após o fax ter sido enviado, a sua ligação de
faxmodem será automaticamente desligada. No entanto, dado
que activou o fax do seu modem, sempre que criar um fax, o
modem faz a ligação automaticamente e envia-o.



3 Instalação típica num PDA 15

3
Instalação típica num PDA

Os passos básicos associados com a configuração do seu
modem sem fios Bluetooth e do seu PDA, incluem as seguintes
tarefas:
•  Ligue o modem.
•  Configure o Bluetooth para rede de acesso telefónico e

estabeleça uma ligação entre o PDA e o modem.
•  Crie uma ligação de acesso telefónico à Internet.

Ligue o modem

1 Na parte de trás do modem, certifique-se de que o comutador
seleccionável está completamente colocada para a esquerda,
para o lado marcado BT (abreviatura de Bluetooth).

2 Ligue uma das extremidades do cabo telefónico fornecido à
porta Line do modem e ligue a outra extremidade à tomada de
telefone na parede.

3 Ligue uma extremidade do adapatador de alimentação eléctrica
fornecido ao modem e a outra extremidade a uma tomada de
parede ou extensão de tomadas múltiplas.

Nota: Para estabelecer uma ligação Bluetooth entre o seu PDA e
este modem, o PDA precisa de ter capacidade Bluetooth
incorporada ou um adaptador/suporte flash Bluetooth.
Para prosseguir com estas instruções, a função Bluetooth
tem de estar activada. Sugestão: Quando o Bluetooth está
activado, poderá ver uma entrada Bluetooth na sua pasta
Programs (Programas).
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Configure a rede de acesso telefónico e
estabeleça comunicação

1111 Clique em Start | Programs | Bluetooth Manager (Iniciar
| Programas | Gestor Bluetooth). A partir da lista de
opções, seleccione Dial-up Networking (rede de acesso
telefónico) e, em seguida, Enable (Activar). Nota: Se não
conseguir ver “Bluetooth Manager”, o Bluetooth não está
correctamente instalado ou activado (ver caixa, página 15).

2222 O PDA tem de encontrar o modem.
aaaa Faça clique em Select Dial-up Networking (Seleccione

rede de acesso telefónico).
bbbb Faça clique em Find Bluetooth Modem | Create a New

Connection | Connect to Internet | Dial-up
Networking (Localizar Modem Bluetooth | Criar uma
nova ligação| Ligar à Internet | Rede de acesso
telefónico).

3333 Introduza o Número de Identificação Pessoal (PIN) do
modem, que se encontra impresso na base da unidade. (Um
PIN por vezes é denominado uma chave-passe).

4444 Siga as instruções no ecrã. O sistema pede-lhe para introduzir o
seu nome de utilizador e palavra-passe, número de telefone e o
nome da ligação. Quando aparecer a mensagem “Dialing up—
Successful” (“Acesso telefónico estabelecido com êxito”), esta
fase está terminada.

Continue conforme indicado a seguir.

Configurar a rede de acesso telefónico
para a sua conta da Internet

A tarefa final é introduzir a informação que o seu Fornecedor de
Serviços da Internet (ISP) necessita para ter acesso à Internet.

1111 Como o PDA encontrou o modem Zoom, o ícone Bluetooth
no ambiente de trabalho é agora azul (em vez de cinzento com
uma cruz vermelha).



3 Instalação típica num PDA 17

A partir de Bluetooth Shortcuts (Atalhos Bluetooth),
seleccione Create New Connection (Criar nova ligação).
Introduza o nome de utilizador, número de telefone e domínio
fornecidos pelo seu ISP.

2222 Agora já pode abrir o seu explorador da Internet e ligar-se à
sua página favorita.

E já está! Esperamos que desfrute da utilização do seu modem
Bluetooth. Se desejar mais informações, consulte a ajuda
relacionada ao contexto do Bluetooth, incluída no seu PDA e/ou
adaptador. Também pode visitar o nosso site para obter
informações actualizadas.

Sugestão: Pode montar o seu modem na parede utilizando as
tiras de Velcro fornecidas. Para cada par de tiras de
Velcro, retire um dos lados da protecção da fita
adesiva e fixe a tira de Velcro à base do modem —
tenha cuidado para não cobrir o botão Reset. A
seguir retire o outro lado da protecção da fita
adesiva e fixe o modem à parede. Depois de colocar
o modem na parede, pode orientar a respectiva
antena multidireccional.
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4
Instalação por Porta Série

Se desejar utilizar o modem Bluetooth ligado ao seu
computador através de um cabo série, pode fazê-lo seguindo
as seguintes instruções. Note que o modem dispõe de um
comutador que lhe permite seleccionar um funcionamento
“sem fios” Bluetooth ou “com fios”. Se estiver a utilizar o
Windows, certifique-se de instalar o software de configuração
antes de instalar o hardware. Se estiver a utilizar o Linux ou o
MacOS, não há necessidade de instalar qualquer software,
portanto deve continuar na página 18.

Instalação do software num PC Windows

1 Ligue o computador.

2 Insira o CD fornecido na unidade de CD-ROM do
computador. Aguarde que programa do CD seja
automaticamente executado. (Nota: Se o programa não se
iniciar automaticamente, no ambiente de trabalho faça clique
em Start | Run (Iniciar | Executar) e digite E:\setup.exe,
onde E é a letra da sua unidade de CD-ROM.

3 Quando a interface principal aparecer, faça clique em Install
Modem Drivers (Instalar controladores do modem). Siga
as instruções indicadas no ecrã, fazendo clique em Next
(Seguinte), e depois em Finish (Concluir), quando o
processo estiver concluído.
Utilizadores do Windows 98: Durante a instalação, poder-
lhe-á ser solicitado o CD de instalação do Windows. Se tal for
o caso, insira-o na unidade de CD-ROM do computador e faça
clique em OK.

4 Desligue o computador.
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Ligue o modem

1111 Na parte de trás do modem, coloque o comutador de selecção
completamente para a direita, de BT para RS-232.

2222 Ligue uma das extremidades do cabo telefónico fornecido à
porta Line do modem e ligue a outra extremidade à tomada de
telefone na parede.

3333 Ligue uma das extremidades do cabo de ligação série RS-232
(vendido separadamente) ao seu computador, e a outra
extremidade à porta RS-232 do modem.

Nota: Se estiver a utilizar uma porta série (Modem ou
Impressora) Macintosh, precisa de um cabo com uma ficha
macho DB-9 numa das extremidades e uma ficha macho
mini-DIN de 8 pinos na outra extremidade.

4444 Ligue uma extremidade do adaptador fornecido ao modem e a
outra extremidade a uma tomada de parede ou extensão de
tomadas múltiplas.

5555 Volte a ligar a alimentação eléctrica do computador.
Utilizadores de Windows 2000/XP: Poderá aparecer uma
caixa de declaração de isenção de responsabilidades relativa a
testes do Windows. Pode ignorar esta mensagem, com toda a
segurança, e fazer clique em Yes (Sim) ou Continue Anyway
(Continuar mesmo assim).

6666 Utilizadores do Windows: Vá até Start | Settings | Control
Panel (Iniciar | Definições | Painel de Controlo). Faça
duplo clique em Modems e, em seguida, seleccione o
separador Diagnostics (Diagnósticos). (Os utilizadores de
Windows XP também têm de fazer clique em Query Modem
(Consultar modem). Seleccione a porta junto à entrada do seu
novo modem e faça clique em More info (Mais
informações). Faça clique em OK ou Close (Fechar) e, em
seguida, feche o Control Panel (Painel de controlo).
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Utilizadores de Linux: Para verificar se o seu modem está a
funcionar correctamente, precisa de lançar um comando AT.
Pode fazer isto utilizando um programa de comunicações de
dados como o Minicom, que é fornecido com a maioria das
versões do Linux, ou um programa alternativo semelhante.
(Para utilizar o Minicom, precisa de saber qual é a porta série a
que o modem está ligado. Consulte a sua documentação Linux
em caso de necessidade).

Utilizadores de Macintosh: OS 9.X (ou inferior): A partir
do menu Apple, vá até Control Panel | Modems (Painel de
controlo | Modems). A partir do menu de lista pendente
Connect via (Ligar via), seleccione a porta série do modem;
em seguida, a partir do menu de lista pendente Modem,
seleccione Zoom V-Series. Faça clique em Save (Guardar).
OS X.1 (e superior): Vá até System Preferences | Network
(Preferências do sistema | Rede) e faça clique no separador
Modem. A partir do menu de lista pendente Show (Mostrar),
seleccione a porta série do modem; em seguida, a partir do
menu de lista pendente Modem, seleccione Zoom V-Series.
Faça clique em Apply Now (Aplicar agora).

Sugestão: Pode montar o seu modem na parede utilizando as
tiras de Velcro fornecidas. Para cada par de tiras de
Velcro, retire um dos lados da protecção da fita
adesiva e fixe a tira de Velcro à base do modem —
tenha cuidado para não cobrir o botão Reset. A
seguir retire o outro lado da protecção da fita
adesiva e fixe o modem à parede. Depois de colocar
o modem na parede, pode orientar a respectiva
antena multidireccional.

Configurar uma ligação de acesso
telefónico à Internet

Utilizadores de Windows: Para configurar uma ligação de rede de
acesso telefónico à Internet, vá até Programs | Accessories |
Communication | New Connection Wizard (Programas |
Acessórios | Comunicações | Assistente de nova ligação)
(2000/XP) ou Dial-Up Networking (Ligações de acesso
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telefónico e de rede) (98/Me). Siga as indicações no ecrã. Para
instruções adicionais consulte a ajuda online do Windows.

Utilizadores de Macintosh: OS 9: A partir do menu Help
(Ajuda), vá até Mac Help | Internet and Networking |
Connecting to the Internet |Set up your dialup modem
(Ajuda Mac | Internet e Redes | Ligação à Internet |
Configurar o seu modem de acesso telefónico), e siga as
instruções. OS X: A partir de Help | Mac Help (Ajuda | Ajuda
Mac), na caixa Ask a Question (Faça uma pergunta), digite
“connecting to the Internet,” (“ligação à Internet”) e, na lista que
aparece, faça clique no tópico com este título.

Utilizadores de Linux: Para configurar uma ligação de acesso
telefónico à Internet, a partir do menu X Windows, vá até System
Tools | Internet Connection Wizard (Ferramentas do Sistema
| Assistente de ligação à Internet) e siga as indicações que
aparecem no ecrã.

Uma vez configurada a rede de acesso telefónico, está tudo feito!
Esperamos que desfrute da utilização do seu modem Bluetooth. Se
desejar mais informações, consulte a ajuda sensível ao contexto do
Bluetooth, incluída no seu adaptador. Também pode visitar o
nosso site para obter informações actualizadas.

Remover o modem
Se por alguma razão desejar remover o modem do seu sistema,
efectue apenas o seguinte.

Utilizadores de PC com Windows:

1111 A partir do ambiente de trabalho do computador, vá até Start
| Settings | Control Panel (Iniciar | Definições | Painel
de controlo) e faça clique em Add or Remove Programs
(Adicionar/remover programas).

2222 Seleccione o seu modem Bluetooth (poderá ter de percorrer a
lista para baixo) e faça clique em Remove (Remover).

3333 Retire o modem do encaixe.
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Utilizadores de PDA com Windows CE:

1111 A partir do ambiente de trabalho do PDA, vá até Settings |
System (Definições | Sistema) e faça clique em Remove
Programs (Remover programas).

2222 Seleccione o seu dispositivo Bluetooth (poderá ter de percorrer
a lista para baixo) e faça clique em Remove (Remover). Siga
as instruções que aparecem no ecrã.
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Anexo A
Informação dos painéis frontal

e posterior
O painel frontal do seu modem Bluetooth tem vários indicadores
luminosos. A tabela a seguir descreve estes indicadores.

Indicador
luminoso

Descrição

PWR Acende-se quando o adaptador de alimentação eléctrica está
ligado à porta de alimentação eléctrica na parte de trás do modem
e a alimentação eléctrica está ligada

Bluetooth
LINK

Acende-se quando o modem Bluetooth está ligado a um dispositivo
remoto

Bluetooth
ACT

Pisca quando o modem está a transferir dados através da sua
ligação Bluetooth

Modem OH Acende-se quando o modem está fazer uma marcação ou a
alcançar uma ligação

Modem
TX

Pisca quando o modem está a transferir dados

Modem
RX

Pisca quando o modem está a receber dados

A parte de trás do seu modem Bluetooth possui várias portas, ou
tomadas. A tabela que se segue descreve essas portas.

Porta Descrição
Line Porta para ligar o modem a uma linha telefónica

BT↔RS-232 Comutador seleccionável — em qualquer momento, o modem
pode funcionar como um modem Bluetooth ou como um modem
série

RS-232 Porta para ligar o modem à porta série RS-232 de um
computador

+DC6V –9V Porta para ligar o modem ao adaptador

IMPORTANTE:  Na base do modem, existe um botão para
Reset (Reiniciar) o hardware. Utilize um clipe ou um alfinete se
precisar de reiniciar (reset) o modem.



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 Bluetooth Modem
Tipo 4300, Series 4161

foi testado e está em conformidade com os requisitos essenciais para a protecção da saúde e da segurança do utilizador e
de qualquer outra pessoa e satisfaz os requisitos de compatibilidade electromagnética, conforme indicado nas seguintes
normas:

Norma Data de emissão
IEC60950
EN301 489-1  V1.3.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN55024

2000
2001-09
2002-08
1998/A1:2001

e foi testado e está em conformidade com os conjuntos de testes de rádio essenciais de forma a utilizar o espectro de
frequências atribuídas à comunicação de rádio terrestre/espacial e recursos orbitais de forma a evitar interferências
nocivas, conforme indicado nas seguintes normas:

Norma Data de emissão
EN300 328-2    v.1.2.1 2001-12

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

0560 Sporton International, 6F, No. 106, Sec 1, Hsin Tai Wu Rd., His Chih, Taipei Hsien, Taiwan,
R.O.C.

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 4161/TF
Efectuado em Boston, MA, USA
Data August 18, 2003

Nome e cargo Director, Engenharia de Manutenção
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