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Conteúdo do Pacote
O pacote AP+2 contém o seguinte:

•  Equipamento AP+2

•  Cabo Ethernet

•  Adaptador de Tensão

•  CD para Windows, Macintosh e Linux

Se algo estiver faltando ou danificado, favor contactar o Suporte ao
Cliente Zoom ou quem lhe vendeu o AP+2.

Visão Geral

Dependendo de suas necessidades, o AP+2 da Zoom pode ser
utilizado em qualquer um dos seguintes modos:

•  Ponto de Acesso.  Pode-se conectar o AP+2 a um roteador,
modem/roteador, switch ou hub para permitir que
equipamentos sem fio (por exemplo, computadores ou
equipamentos de jogos) possam se interligar sem fio à sua rede.
Configurando o AP+2 como um ponto de acesso está explicado
no Capítulo 1: Instalando o AP+2 como um Ponto de
Acesso na página 7.

•  Cliente Ethernet.  Pode-se conectar o AP+2 à porta Ethernet
de um equipamento de jogos ou computador tal que possa se
interligar sem fio a uma rede sem fio.  Isto, também, é
conhecido como “ponte de cliente”.  A configuração do AP+2
como um cliente Ethernet está explicado no Capítulo 2:
Instalando o AP+2 como um Cliente Ethernet na página 13.

•  Repetidor.  Pode-se instalar o AP+2 próximo à borda da área
de cobertura de uma rede sem fio para ampliá-la.  A
configuração do AP+2 como um repetidor está explicado no
Capítulo 3: Instalando o AP+2 como um Repetidor na
página 17.
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Este Manual do Usuário fornece instruções de configuração do seu
AP+2 para cada um dos cenários acima.  Também inclui detalhes
sobre configuração de segurança, configurações avançadas e
informações específicas para usuários de Windows, Macintosh e
Linux.

Informações atualizadas sobre o AP+2 são fornecidas neste site
Web da Zoom:

http://www.zoom.com/techsupport/index.html

http://www.zoom.com/techsupport/index.html
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1
Instalando o AP+2 como um

Ponto de Acesso

Este capítulo fornece instruções detalhadas sobre a instalação
do AP+2 como um ponto de acesso.  Se isto já foi feito
utilizando o folheto Breviário (Quick Start), você não precisa
realizar os passos deste capítulo. No seu lugar agora, deve
configurar segurança em sua rede sem fio.  Para fazer isto,
favor prossiga no Capítulo 4: Configurando Segurança na
página 23.

Instalando o Hardware

1111 Conecte o AP+2 ao seu roteador, modem/roteador
combinados, switch ou hub.  Para fazer isto, insira uma das
extremidades do  cabo  Ethernet  que vem incluso na porta
RJ-45 localizada na parte traseira do AP+2 e insira a outra
extremidade na porta Ethernet disponível no roteador,
modem/roteador, switch ou hub.  O AP+2 opera com
velocidades de 100 e 10 Mbps na porta Ethernet.

2222 Conecte o adaptador de voltagem que vem incluso numa régua
de tomadas ou tomada de parede e, em seguida, insira a outra
extremidade na entrada de Power (Energia) localizada na
parte traseira do ponto de acesso.

Importante !  Somente utilize adaptador de voltagem que acompanha o
AP+2.  Outros adaptadores de voltagem podem danificar o equipamento.
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As lâmpadas TX/RX, LINK/ACT (ENLACE/ATIVO) e
Power (Energia) na parte de cima do equipamento deve piscar
enquanto o AP+2 reinicializa-se e se auto configura. Quando
um conexão válida for estabelecida, a lâmpada LINK/ACT
(ENLACE/ATIVO) estará verde fixo (para um enlace
Ethernet de 100 Mbps) ou laranja fixo (para um enlace
Ethernet de 10 Mbps).

3333 Pode-se querer tentar posicionar as antenas da unidade para
melhorar a velocidade e cobertura sem fio.  As antenas não
devem estar normalmente paralelas.  Por exemplo,  tente
colocar uma na posição vertical e a outra na horizontal.

Adicionando Equipamentos à
sua Rede Sem Fio
Cada equipamento que planeja usar na sua rede sem fio deve
possuir características sem fio.  Alguns computadores do tipo
notebook ou de mesa possuem estas características embutidas,
enquanto outros computadores com Windows, Macintosh ou
Linux necessitam da instalação de um adaptador de rede sem fio.

Nota: Equipamentos de Jogos, normalmente, precisam utilizar um cliente
Ethernet (tal como um outro AP+2 no modo estruturado - Ponte de Cliente
(Client Bridge-Infrastructure mode) para acessar sua rede sem fio.  Uma vez que
se tenha estabelecido uma rede sem fio, refira-se ao Capítulo 2 para aprender
como se usa um segundo AP+2 como um cliente Ethernet com um equipamento
de jogos.

Se estiver utilizando um computador do tipo notebook ou de mesa
com Windows XP que possui características sem fio embutidas,
prossiga em Meu Computador Windows XP Possui
Características Sem Fio Embutidas na página 10.  Caso
contrário, ou se estiver usando um computador  com Macintosh ou
Linux, prossiga em Meu Computador Necessita um Adaptador
de Rede Sem Fio na página 11.
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Sugestão !  Para verificar se o seu notebook com  Windows possui
características sem fio: Na Área e Trabalho do Windows (Windows desktop), dê
um clique em Iniciar (Start), dê um clique em Conectar a (Connect to) e, em
seguida, localize a opção Conexão de Rede Sem Fio (Wireless Network
Connection).  Se Conectar a (Connect to) não surgir, ou se não houver a opção
Conexão de Rede Sem Fio (Wireless Network Connection) então o seu
notebook não possui características sem fio.  Se precisar de ajuda, refira-se à
documentação que acompanha o seu notebook com Windows.
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Meu Computador Windows XP
Possui Características Sem Fio
Embutidas

1111 Na Área de Trabalho do Windows (Windows desktop), dê um
clique no botão Iniciar (Start), depois dê um clique em Painel
de Controle (Control Panel).

2222 Dê um clique duplo no ícone Conexões de Rede (Network
Connections).

3333 Dê um clique com o botão da direita no ícone Conexão de
rede Sem Fio (Wireless Network Connection), em seguida,
selecione Propriedades (Properties).

4444 Na caixa de diálogo Propriedades de Conexão de Rede Sem
Fio (Wireless Network Connection Properties), selecione a
aba Redes Sem Fio (Wireless Networks).  O Windows XP
automaticamente investigará por redes sem fio disponíveis na
sua área.  Seus resultados aparecerão na lista Redes
Disponíveis (Available networks).  A rede sem fio de seu
novo ponto de acesso deverá ter sido encontrada — chamada
zoom. (A investigação é feita automaticamente porque a caixa
de seleção Utilizar o Windows para configurar minhas
definições de rede sem fio (Use Windows to configure my
wireless network settings) estava predefinida.)

5555 Selecione zoom da lista de Redes Disponíveis (Available
Networks), em seguida, dê um clique no botão Configurar
(Configure) para adicioná-la à lista de Redes Preferidas
(Preferred Networks).  O notebook tentará conectar-se à
Internet via as redes sem fio listadas ali, na ordem em que
aparecem. (Se você já tiver redes listadas lá, recomendamos que
as remova ou use o botão Mover para cima (Move up) para
mover zoom para o topo da lista.)
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6666 Tecle OK.

7777 Se você for como a maioria dos usuários, o AP+2 foi
configurado como um ponto de acesso para prover acesso sem
fio à Internet.  Se isto for o caso, teste sua conexão sem fio ao
abrir um navegador Web no computador que acaba de ser
configurado e tente conectar-se a um endereço Web
conhecido.  (Se não se conecta, refira-se a Anexo A: Solução
de Problemas na página 57)

Congratulações !  Este computador integrou-se à sua rede sem
fio.  Se você não possuir outros computadores a serem adicionados
à rede, pode-se, opcionalmente, adicionar segurança à sua rede
seguindo as instruções no Capítulo 4: Configurando Segurança
na página 23.

Meu Computador Necessita um
Adaptador de Rede Sem Fio
Se o seu computador não possui características sem fio embutidas,
é preciso instalar um adaptador de rede sem fio, tais como o Cartão
PC Sem Fio da Zoom (Zoom Wireless-G PC Card) ou o
Adaptador USB Sem Fio da Zoom (Zoom Wireless-G USB
Adapter).

Embora recomendemos que seja utilizado um Adaptador da
Zoom, o AP+2 da Zoom é compatível com a maioria dos
adaptadores USB, adaptadores de cartão PC ou adaptadores PCI
do mercado.  Entretanto, normalmente se experimentará um
melhor desempenho se os adaptadores sem fio da Zoom forem
utilizados.

1111 Instale o adaptador e certifique-se de que está configurado
como modo estruturado (infrastructure mode) ou ponto
de acesso (access point mode) (NÃO modo transitório ou
modo parceiro a parceiro - NOT ad-hoc or peer to peer
mode).  Se você precisar de ajuda na instalação do adaptador
ou na configuração de seu modo, refira-se à documentação que
o acompanha.
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2222 Acesse o software do adaptador e realize uma “busca de site”
para investigar por redes sem fio disponíveis na sua área.  Para
fazer a busca de site na maioria dos adaptadores sem fio, o
software de gerenciamento de configuração sem fio será
utilizado assim como terá de dar um clique no botão
Investigação (Scan) ou a aba Busca de Site, Investigação
de Redes (Site Scan, Scan Networks) (ou outros nomes
similares) será selecionada.  Se você necessitar de ajuda, refira-
se à documentação que acompanha o seu adaptador sem fio.

Sugestão !  Se o seu computador estiver operando com Windows XP, o
seu sistema operacional poderá tentar configurar o AP+2 (antes mesmo que
lhe permita utilizar o software fornecido com o adaptador sem fio).  Você
saberá que isto está acontecendo, porque será alertado com uma mensagem
sobre a disponibilidade de uma ou mais redes sem fio e que será possível dar
um clique para abrir a caixa de diálogo Propriedades de Conexão de
Redes Sem Fio (Wireless Network Connection Properties).  Se isto
acontecer, dê um clique no ítem e retire a indicação Utilizar Windows para
configurar minhas definições de rede sem fio (Use Windows to
configure my wireless network settings) da caixa de verificação para
desativá-la, depois tecle OK.  Pode-se, então, utilizar o software fornecido
junto ao seu adaptador de rede sem fio sem interrupção do Windows XP.

3333 Quando uma lista de redes sem fio disponíveis surgir,
observar-se-á  um Identificador de Conjunto de Serviços
(Service Set Identifier - SSID) da zoom.  Selecione-o como a
rede que se deseja utilizar para conectar-se à Internet.

4444 Se você for como a maioria dos usuários, configure o AP+2
como um ponto de acesso para estabelecer o acesso sem fio à
Internet.  Se isto for o caso, teste sua conexão sem fio abrindo
um navegador Web no computador que acabou de ser
configurado e tentando conectar-se a um endereço Web
conhecido.  (Se não se conectar, refira-se ao Anexo A:
Solução de Problemas na página 57.)

Congratulações !  Este computador foi integrado à sua rede sem
fio.  Se você não possuir outros computadores a serem adicionados
à rede, pode-se, opcionalmente, adicionar segurança à sua rede
seguindo as instruções no Capítulo 4: Configurando Segurança
na página  23.
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2
Instalando o AP+2 como

um Cliente Ethernet

O AP+2 pode ser conectado a um equipamento de jogos (por
exemplo, um Xbox ou Playstation) ou computador de forma
que este equipamento possa ter acesso sem fio a uma rede
sem fio.  Este capítulo explica como fazê-lo.

Sugestão !  Equipamentos Sony PlayStation® não possuem uma porta
Ethernet. Para ativar a característica de sem fio a uma Sony PlayStation utilizando
o AP+2, deve-se adquirir um adaptador Ethernet da Sony.  O AP+2 pode ser
conectado a este adaptador.

1111 Acesse a Web Management Interface (Interface de
Gerenciamento Web) do AP+2 ao se registrar no
equipamento, como explicado abaixo.

aaaa Conecte o AP+2 diretamente a um computador equipado
com porta Ethernet que possui um navegador Web.  Para
fazê-lo, conecte uma das extremidades do cabo Ethernet
incluso na porta RJ-45 localizada na parte traseira do
AP+2 e conecte a outra extremidade na porta Ethernet do
computador.

bbbb Conecte o adaptador de voltagem incluso na régua de
voltagem ou tomada de parede e, em seguida, conecte sua
outra extremidade na tomada de Power (Energia)
localizada na parte traseira do AP+2.

Importante !  Somente utilize o adaptador AC/CD que acompanha
o AP+2.  Outros adaptadores podem danificar o aparelho.
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cccc Modifique as Configurações TCP/IP no computador de
forma que seja usado o endereçamento IP estático e a
máscara de subrede e endereço IP abaixo.  Certifique-se de
anotar qual era a configuração anterior à sua modificação,
uma vez que será necessário recuperá-la mais tarde.

Endereço IP (IP Address): 10.0.0.100
Máscara de Subrede (Subnet Mask): 255.255.255.0

Sugestão !  Se você não souber como acessar ou especificar a
configuração TCP/IP no seu computador, refira-se ao Anexo B:
Especificando a Configuração TCP/IP na página 59.

dddd Abra um navegador Web, digite 10.0.0.200 na barra de
endereço, depois tecle Entrar (Enter). (Este é o endereço
IP do AP+2.)

eeee Quando a Login Screen (Tela de Registro) abrir, não
insira uma senha.  Dê um clique no botão Login
(Registrar-se) para acessar a Web Management
Interface  (Interface de Gerenciamento Web) do
AP+2.

2222 Dê um clique em System (Sistema) no menu de navegação da
esquerda, em seguida, tecle Operation Mode (Modo de
Operação) para abrir a página Operating Mode (Modo de
Operação).
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3333 Da lista tipo veneziana Operating Mode (Modo de
Operação), selecione Client Bridge (Infrastructure) Ponte
de Clientes (Estruturada) ou Client Bridge (AdHoc)
Ponte de Clientes (Transitória). Se estiver utilizando o
AP+2 com um equipamento de jogos, selecione a opção
Infrastructure (Estruturada).

4444 Tecle o botão Save Changes (Salvar Modificações).

5555 Quando a mensagem de confirmação surgir, tecle OK para
modificar o modo de operação.  Uma outra mensagem
aparecerá permitindo que se saiba que poderá levar alguns
instantes enquanto a unidade se reinicializa e transfere de
modo.  Tecle OK. (Uma vez que o AP+2 se reinicializa, você
será alertado para registrar-se na Web Management Interface
(Interface de Gerenciamento Web) mais uma vez.)

6666 Dê um clique em Wireless (Sem Fio) no menu de navegação
à esquerda, depois tecle Site Survey (Busca de Site).  A
página que surge lista as redes sem fio detectadas pelo AP+2.
Tecle o SSID da rede que se deseja fazer parte e, em seguida,
tecle OK quando solicitado a confirmar esta escolha..

7777 Quando no modo de operação Ponte de Cliente (Client
Bridge), o AP+2 opera com redes que possuem segurança
WEP ou nenhuma segurança e não opera com redes com
possuem segurança WPA ativada.  Se a rede sem fio que
acabou de ser selecionada possui segurança WEP, tecle
Configuração WEP (WEP Configuration) no menu de
navegação à esquerda.  Especifique a mesma configuração de
segurança WEP que a da rede, em seguida, tecle no botão
Salvar Modificações (Save Changes).  Isto permitirá que o
seu AP+2 acesse a rede sem fio.  (Se necessitar de ajuda ao
especificar segurança no AP+2, refira-se a Configurando
Segurança Utilizando WEP (Setting Up Security Using
WEP) na página 26.)
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8888 Dê um clique no ícone Logout (Encerramento) no topo à
direita da tela e, em seguida, feche o seu navegador Web.

9999 Reconfigure as definições TCP/IP do computador para
aquelas que estavam anteriores às modificações por você
realizadas.

10101010 Conecte o AP+2 ao equipamento que se deseja ativar a
característica sem fio:

! Se o computador que foi utilizado para acessar a Web
Management Interface (Interface de Gerenciamento
Web) é aquele que se deseja ativar a característica sem fio,
deixe o cabo Ethernet e o adaptador de voltagem
conectados e prossiga no passo 11.

! Se deseja ativar a característica sem fio num equipamento
de jogos ou num computador diferente, desloque o AP+2
para junto destes equipamentos.  Primeiro, desconecte o
adaptador de voltagem do AP+2 da régua de alimentação
ou da tomada de parede e faça o mesmo em relação ao
cabo Ethernet do AP+2 retirando-o da porta Ethernet do
computador  que foi configurado por você.  Em seguida,
conecte o AP+2 à porta Ethernet do equipamento de
jogos ou computador diferente e, também, conecte o
adaptador de voltagem do AP+2 numa régua de
alimentação ou tomada de parede mais próxima destes
aparelhos.

11111111 Pode-se querer tentar posicionar as antenas da unidade
para melhorar a velocidade e cobertura sem fio.  Normalmente,
as antenas não devem ficar paralelas.  Por exemplo,
experimente colocar uma na vertical e a outra na horizontal.

Congratulações !  Seu  AP+2 está instalado como um cliente
Ethernet e o seu equipamento de jogos ou computador deve estar
apto a conectar-se sem fio a uma rede sem fio por você
especificada.
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3
Instalando o AP+2 como um

Repetidor

O AP+2 pode ser usado como um repetidor para ampliar a
cobertura de sua rede sem fio. Por exemplo, você pode ter
adquirido dois equipamentos AP+2 que lhe permitem
assegurar uma extensão da cobertura sem fio através de
amplas residências ou escritórios.  Este capítulo explica como
fazê-lo.

Quando instalado como um repetidor, o AP+2 está apto a
comunicar-se sem fio com outros pontos de acesso e nós de rede
sem fio através de enlaces de Sistemas de Distribuição Sem Fio
(Wireless Distribution System - WDS) links.

Importante !  Qualquer ponto de acesso planejado a ser usado com o AP+2
no modo repetidor deve suportar WDS para comunicar-se com o AP+2.

1111 Acesse a Web Management Interface (Interface de
Gerenciamento Web) do AP+2, registrando-se no
equipamento como explicado abaixo.

aaaa Conecte o AP+2 diretamente a um computador equipado
com Ethernet e que possui um navegador Web.  Para fazê-
lo, conecte uma das extremidades do cabo Ethernet que
acompanha o adaptador na porta RJ-45 localizada na parte
traseira do AP+2 e conecte a outra extremidade na porta
Ethernet do computador.



18 Manual do Usuário do AP+2 da Zoom

bbbb Conecte o adaptador de voltagem incluso numa régua de
alimentação ou numa tomada de parede e, em seguida,
conecte sua outra extremidade na tomada de Power
(Energia) localizada na parte traseira do AP+2.

Importante !  Somente utilize o adaptador AC/CD que acompanha
o AP+2.  Outros adaptadores podem danificar o aparelho.

cccc Modifique as Configurações TCP/IP no computador de
forma que seja usado o endereçamento IP estático e a
máscara de subrede e endereço IP abaixo.  Certifique-se de
anotar qual era a configuração anterior à sua modificação,
uma vez que será necessário recuperá-la mais tarde.

Endereço IP (IP Address): 10.0.0.100
Máscara de Subrede (Subnet Mask): 255.255.255.0

Sugestão ! Se você não souber como acessar ou especificar a
configuração TCP/IP no seu computador, refira-se ao Anexo B:
Especificando a Configuração TCP/IP na página  59.

dddd Abra o navegador Web, digite 10.0.0.200 na barra de
endereços, depois pressione Inserir (Enter). (Este é o
endereço IP do AP+2.)

eeee Quando a Login Screen (Tela de Registro) abre, não
insira uma senha.  Tecle o botão Login (Registrar) para
acessar a Web Management Interface (Interface de
Gerenciamento Web) do AP+2.
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2222 Tecle System (Sistema) no menu de navegação à esquerda,
depois tecle Operation Mode (Modo de Operação) para
abrir a página Operating Mode (Modo de Operação).

3333 Da lista tipo veneziana Operating Mode (Modo de
Operação)t, selecione Repeater (Repetidor).

4444 Tecle o botão Save Changes (Salvar Modificações).

5555 Quando a mensagem de confirmação surgir, tecle OK para
modificar o modo de operação.  Uma outra mensagem
aparecerá permitindo que se saiba que poderá levar alguns
instantes enquanto a unidade se reinicializa e transfere de
modo.  Tecle OK. (Uma vez que o AP+2 se reinicializa, você
será alertado para registrar-se na Web Management Interface
(Interface de Gerenciamento Web) mais uma vez).

6666 Tecle Wireless (Sem Fio) no menu de navegação à esquerda,
em seguida, tecle Repeater Settings (Configuração do
Repetidor).  A página que surge lista os enlaces WDS das
redes e nós de rede sem fio detectadas pelo AP+2.  (Cada
enlace está definido pelo endereço MAC do outro ponto de
acesso apto a ser repetidor. Isto porque o WDS comunica-se
usando somente endereços MAC na Camada de Enlace de
Dados.  SSIDs não são utilizados na comunicação.)

7777 Selecione uma caixa de verificação para cada enlace WDS ao
qual deseja-se que o seu repetidor associe-se.  Pode-se
selecionar até seis enlaces WDS.

Importante !  Para cada enlace WDS aqui selecionado, deve-se acessar a
configuração do repetidor para aquele ponto de acesso ou nó de rede sem fio
e especificar o AP+2 da Zoom como um enlace WDS.



20 Manual do Usuário do AP+2 da Zoom

8888 Se qualquer uma das redes ou nós de rede sem fio que
acabaram de ser selecionadas possuem segurança a ser aplicada,
tecle WEP Configuration (Configuração WEP) no menu de
navegação à esquerda.  (WDS somente suporta WEP.)
Especifique a mesma configuração de segurança WEP que a da
rede, depois tecle o botão Save Changes (Salvar
Modificações).  Isto permitirá que o seu AP+2 acesse a
rede/nó de rede sem fio.  (Se você necessita de ajuda para
especificar a segurança WEP no AP+2, refira-se a
Configurando Segurança Utilizando WEP na página 26.)

9999 Tecle o ícone Encerramento (Logout) na parte superior da
tela, depois feche seu navegador Web.

10101010 Reconfigure as definições TCP/IP do computador para
aquelas que estavam anteriores às modificações por você
realizadas.

11111111 Desconecte o adaptador de voltagem da régua de
alimentação ou tomada de alimentação, assim como o cabo
Ethernet da porta Ethernet do computador.

12121212 Desloque o AP+2 para um local na extremidade da área de
cobertura do ponto de acesso ou nó de rede sem fio que se
deseja ampliar.

13131313 Conecte o adaptador de voltagem incluso numa régua de
alimentação ou numa tomada de parede e, em seguida, conecte
sua outra extremidade na tomada de Power (Energia)
localizada na parte traseira do ponto de acesso.

Importante !  Somente utilize o adaptador AC/CD que acompanha o
ponto de acesso.  Outros adaptadores podem danificar o aparelho.
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As luzes TX/RX, LINK/ACT (ENLACE/ATIVO) e
Power (Energia) na parte de cima do equipamento devem
piscar enquanto o AP+2 reinicializa e se auto configura.
Quando uma conexão válida for estabelecida, a luz
LINK/ACT (ENLACE/ATIVO) tornar-se-á fixa.

14141414 Pode-se querer tentar posicionar as antenas da unidade
para melhorar a velocidade e cobertura sem fio.  Normalmente,
as antenas não devem ficar paralelas.  Por exemplo,
experimente colocar uma na vertical e a outra na horizontal.

Congratulações !  Seu AP+2 está instalado como um repetidor.
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4
Configurando Segurança

Este capítulo explica como ativar segurança ao AP+2 utilizando
WPA e WEP.

Quando pela primeira vez o seu AP+2 da Zoom for configurado,
segurança estará predefinida como desativada. Isto significa que o
seu sinal sem fio não está criptografado e que qualquer um com
tecnologia sem fio compatível pode acessar a sua rede.

Pode-se selecionar uma de duas maneiras para configurar e
implementar segurança na sua rede sem fio:
•  WPA – Acesso Protegido WiFi (WiFi Protected Access), às vezes

chamado como Chave Compartilhada WPA (WPA Shared Key).
Este é mais seguro e mais fácil de ser instalado do que o WEP,
porém somente pode ser utilizado se todos os seus equipamentos
sem fio suportam WPA e o AP+2 estiver sendo utilizado como
um ponto de acesso.

•  WEP – Privacidade Equivalente Fiada (Wired Equivalent
Privacy).  Este utiliza chaves estáticas e é menos seguro do que
WPA.  A segurança WEP permite-lhe especificar se deseja
criptografia de 64-bits ou 128-bits. Deve-se utilizar segurança
WEP se estiver usando o AP+2 no modo de operação Ponte de
Cliente (Client Bridge) ou Repetidor (Repeater).

Antes que prossiga com as instruções nesta seção, deve-se decidir
se deseja utilizar segurança WPA ou WEP.  Se todos os seus
equipamentos sem fio suportam WPA ou Chave Compartilhada
WPA, recomendamos que seja usada WPA.  Pode-se investigar um
equipamento, verificando o manual que acompanha o equipamento
ou verificando o software de configuração daquele equipamento.
Examine Segurança ou Criptografia ou Configuração  ou
Características Avançadas.

Se tiver de usar WEP, vá a Configurando Segurança Utilizando
WEP na página 26. Caso contrário, prossiga abaixo.
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Configurando Segurança Utilizando Chave
Compartilhada WPA/WPA

1111 Acesse a Interface de Gerenciamento Web (Web
Management Interface) do AP+2, registrando-se no
equipamento, como explicado abaixo.

aaaa Conecte o AP+2 diretamente a um computador equipado
com Ethernet e que possui um navegador Web.  Para fazê-
lo, conecte uma das extremidades do cabo Ethernet que
acompanha o adaptador na porta RJ-45 localizada na parte
traseira do AP+2 e conecte a outra extremidade na porta
Ethernet do computador.  (Se o seu AP+2 já estiver
conectado a um outro equipamento, tal como um roteador
ou equipamento de jogos, não se preocupe, simplesmente
conecte-o de volta depois que um aparelho equipado com
Ethernet foi usado com especificações de configuração de
sua necessidade.)

bbbb Conecte o adaptador de voltagem incluso numa régua de
alimentação ou numa tomada de parede e, em seguida,
conecte sua outra extremidade na tomada de Power
(Energia) localizada na parte traseira do AP+2.

Importante !  Somente utilize o adaptador AC/CD que acompanha
o AP+2.  Outros adaptadores podem danificar o aparelho.

cccc Modifique as Configurações TCP/IP no computador de
forma que seja usado o endereçamento IP estático e a
máscara de subrede e endereço IP abaixo.  Certifique-se de
anotar qual era a configuração anterior à sua modificação,
uma vez que será necessário recuperá-la mais tarde.

Endereço IP (IP Address): 10.0.0.100
Máscara de Subrede (Subnet Mask): 255.255.255.0

Sugestão !  Se você não souber como acessar ou especificar a
configuração TCP/IP no seu computador, refira-se ao Anexo B:
Especificando a Configuração TCP/IP na página  59.
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dddd Abra um navegador Web, digite 10.0.0.200 na barra de
endereços, depois pressione Inserir (Enter). (Este é o
endereço IP do AP+2.)

eeee Quando a Login Screen (Tela de Registro) abre, não
insira uma senha.  Tecle o botão Login (Registrar) para
acessar a Web Management Interface (Interface de
Gerenciamento Web) do AP+2.

2222 Tecle Wireless (Sem Fio) no menu de navegação à esquerda,
em seguida, tecle WPA Configuration (Configuração WPA)
para abrir a página WPA Configuration (Configuração
WPA).

3333 Da lista tipo veneziana WPA Mode (Modo WPA) selecione
um dos seguintes itens:

! WPA-PSK – Esta opção é para WPA com “chave pré-
compartilhada”.  Quando esta opção for selecionada, uma
caixa Passphrase (Senha) surge para que se possa inserir
uma senha (password).  A senha pode conter de oito a 63
caracteres.  Pode-se utilizar letras maiúsculas e minúsculas
e números.  Uma vez que tenha os inserido, dê um clique
em Save Changes (Salvar Modificações).
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! WPA-802.1x – Selecione esta opção se tiver um servidor
RADIUS que suporta 802.1x instalado através de uma
conexão fiada.  Quando esta opção for selecionada,
diversas caixas surgem para que se possa inserir a
configuração especificada para o seu servidor RADIUS.
Uma vez inserida a informação apropriada, tecle Save
Changes (Salvar Modificações).

Sugestão !  Se você não souber que o seu servidor é RADIUS, é
provável que não o possua e deve selecionar WPA-PSK.

4444 Dê um clique no ícone Logout (Encerramento) no canto
superior à direita da tela, em seguida, feche seu navegador
Web.

5555 Reconfigure as definições TCP/IP do computador para
aquelas que estavam anteriores às modificações por você
realizadas.

6666 Desconecte o AP+2 do computador e conecte-o de volta
aonde se localizava antes de ser configurada a segurança.

7777 Se estiver utilizando o AP+2 como um ponto de acesso,
determine a configuração de segurança para cada equipamento
que será usado na sua rede sem fio e insira a mesma
configuração WPA que a do AP+2.  Isto permitirá que cada
equipamento acesse sua rede sem fio zoom.  Se necessitar de
ajuda para fazê-lo, refira-se à documentação que acompanha o
equipamento.

Congratulações !  A segurança WPA foi especificada para a sua
rede sem fio.  A sua instalação do AP+2 deve estar finalizada.

Configurando Segurança Utilizando WEP
Lembre-se de que somente deve ser usada a segurança WEP se a
segurança WPA não puder ser usada.
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1111 Acesse a Web Management Interface (Interface de
Gerenciamento Web) do AP+2  registrando-se no
equipamento, como explicado abaixo.

aaaa Conecte o AP+2 diretamente a um computador equipado
com Ethernet e que possui um navegador Web.  Para fazê-
lo, conecte uma das extremidades do cabo Ethernet que
acompanha o adaptador na porta RJ-45 localizada na parte
traseira do AP+2 e conecte a outra extremidade na porta
Ethernet do computador.  (Se o seu AP+2 já estiver
conectado a um outro equipamento, tal como um roteador
ou equipamento de jogos, não se preocupe, simplesmente
conecte-o de volta depois que um aparelho equipado com
Ethernet foi usado com especificações de configuração de
sua necessidade.)

bbbb Conecte o adaptador de voltagem incluso numa régua de
alimentação ou numa tomada de parede e, em seguida,
conecte sua outra extremidade na tomada de Energia
(Power) localizada na parte traseira do AP+2.

Importante !  Somente utilize o adaptador AC/CD que acompanha
o AP+2.  Outros adaptadores podem danificar o aparelho.

cccc Modifique as Configurações TCP/IP no computador de
forma que seja usado o endereçamento IP estático e a
máscara de subrede e endereço IP abaixo.  Certifique-se de
anotar qual era a configuração anterior à sua modificação,
uma vez que será necessário recuperá-la mais tarde.

Endereço IP (IP Address): 10.0.0.100
Máscara de Subrede (Subnet Mask): 255.255.255.0

Sugestão !  Se você não souber como acessar ou especificar a
configuração TCP/IP no seu computador, refira-se ao Anexo B:
Especificando a Configuração TCP/IP na página  59.

dddd Abra um navegador Web, digite 10.0.0.200 na barra de
endereços, depois pressione Enter (Inserir). (Este é o
endereço IP do AP+2.)
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eeee Quando a Login Screen (Tela de Registro) abre, não
insira uma senha.  Tecle o botão Login (Registrar) para
acessar a Web Management Interface (Interface de
Gerenciamento Web) do AP+2.

2222 Da Web Management Interface (Interface de
Gerenciamento Web) da AP+2, tecle Wireless (Sem Fio)
no menu de navegação à esquerda, depois tecle WEP
Configuration (Configuração WEP) para abrir a página
WEP Configuration (Configuração WEP).
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3333 Utilize a lista tipo veneziana WEP Mode (Modo WEP) para
especificar se deseja usar criptografia a 64-bits ou a 128-bits e
se deseja inserir manualmente chaves hexadecimais ou
conseguí-las automaticamente geradas baseadas numa senha.
(Note que a criptografia a 128-bits é mais segura, porém a
criptografia a 64-bit pode ser mais rápida, dependendo dos
equipamentos na sua rede.)

! Manual de 64-bits (64-bit manually)  – Quando esta
opção for selecionada, a tela modifica-se para que se possa
inserir manualmente até quatro chaves WEP.  Selecione o
botão de opção para a chave que se deseja inserir (por
exemplo, Key1- Chave1), em seguida, insira cinco pares
hexadecimais nas caixas apresentadas.  A variação para os
caracteres hexadecimais é de 0 a 9 e de A a F.  Uma vez
que as chaves que se deseja tenham sido inseridas, tecle o
botão Save Changes (Salvar Modificações)

Nota:  A opção manual de 64 bits  (64-bit manually) utiliza somente
uma chave para criptografar os dados e o equipamento de recepção
usará a mesma chave para decifrá-los.  Isto significa que todos os
equipamentos devem ter exatamente as mesmas chaves na mesma
ordem exata. Entretanto, cada equipamento pode determinar qual a
chave que usará para decifrar tal que todos os equipamentos não
utilizam as mesmas chaves.  Todas as quatro chaves devem ser
preenchidas.
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! Automática de 64-bits (64-bit automatically) –
Selecione esta opção se quiser utilizar uma senha
(password) para definir as chaves hexadecimais. Quando
esta opção for selecionada, a tela modifica-se para que se
possa determinar uma senha. Quando terminado, tecle o
botão Save Changes (Salvar Modificações).  As quatro
chaves hexadecimais são geradas automaticamente e
aparecem na tela.  (Certifique-se de anotar as chaves
hexadecimais – pode-se necessitá-las mais tarde.)

Sugestão !  Se estiver usando o AP+2 com um equipamento que não
lhe permite utilizar  uma senha para definição de chaves WEP ou se a
senha daquele equipamento não gera os mesmos caracteres
hexadecimais para as chaves, copie as chaves hexadecimais geradas pelo
AP+2 e insira-os nos campos apropriados no outro equipamento.

! Manual de 128 bits (128-bit manually) – Quando esta
opção for selecionada, a tela modifica-se para que se possa
inserir manualmente uma chave WEP.  Insira 13 pares
hexadecimais nas caixas fornecidas.  A variação para os
caracteres hexadecimais é de 0 a 9 e de A a F.  Uma vez
que as chaves que se deseja tenham sido inseridas, tecle o
botão Save Changes (Salvar Modificações).
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! Automática de 128 bits (128-bit automatically) –
Selecione esta opção se deseja utilizar uma senha
(password) para representar os 13 pares hexadecimais na
chave.  Quando esta opção for selecionada, a tela
modifica-se de modo que se possa inserir uma senha.
Insira uma senha na caixa PassPhrase (Senha), depois
tecle o botão Save Changes (Salvar Modificações).  A
chave hexadecimal gerada pela senha surge na tela.
(Certifique-se de anotar as chaves hexadecimais – pode-se
necessitá-las mais tarde.)

4444 Tecle o ícone Logout (Encerramento) no canto superior da
tela, depois feche seu navegador Web.

5555 Reconfigure as definições TCP/IP do computador para
aquelas que estavam anteriores às modificações por você
realizadas.

6666 Desconecte o AP+2 do computador e conecte-o de volta
aonde se localizava antes de ser configurada a segurança.

7777 Se estiver utilizando o AP+2 como um ponto de acesso,
determine a configuração de segurança para cada equipamento
que será usado na sua rede sem fio e insira a mesma
configuração WEP que a do AP+2.  Isto permitirá que cada
equipamento acesse sua rede sem fio zoom.  Se necessitar de
ajuda para fazê-lo, refira-se à documentação que acompanha o
equipamento.

Importante !  Se os seus equipamentos de clientes não são da marca
Zoom, insira as chaves hexadecimais geradas pela sua senha, não pela própria
senha.  Isto porque equipamentos de outros fabricantes podem não
interpretar a senha da mesma maneira.
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Congratulações !  A segurança WEP foi especificada para a sua
rede sem fio.  A sua instalação do AP+2 deve estar finalizada.
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5
Opções Avançadas

Uma vez que o seu AP+2 esteja instalado e operando, pode-
se querer especificar configurações avançadas para o seu
equipamento.  Estas opções avançadas não são uma
exigência e muitos usuários podem não precisar ou desejar
usá-las.  Entretanto, para aqueles usuários que querem utilizá-
las, este capítulo fornece detalhes referentes a estas opções e
como aplicá-las à sua rede sem fio.

Para especificar opções avançadas, deve-se registrar-se na Web
Management Interface (Interface de Gerenciamento Web) do
AP+2, como explicado abaixo.

1111 Conecte o AP+2 diretamente a um computador equipado
com Ethernet e que possui um navegador Web.  Para fazê-lo,
conecte uma das extremidades do cabo Ethernet que
acompanha o adaptador na porta RJ-45 localizada na parte
traseira do AP+2 e conecte a outra extremidade na porta
Ethernet do computador.  (Se o seu AP+2 já estiver conectado
a um outro equipamento, tal como um roteador ou
equipamento de jogos, não se preocupe, simplesmente
conecte-o de volta depois que um aparelho equipado com
Ethernet foi usado com especificações de configuração de sua
necessidade.)

2222 Conecte o adaptador de voltagem incluso numa régua de
alimentação ou numa tomada de parede e, em seguida, conecte
sua outra extremidade na tomada de Power (Energia)
localizada na parte traseira do AP+2.

Importante !  Somente utilize o adaptador AC/CD que acompanha o
AP+2.  Outros adaptadores podem danificar o aparelho
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3333 Modifique as Configurações TCP/IP no computador de forma
que seja usado o endereçamento IP estático e a máscara de
subrede e endereço IP abaixo.  Certifique-se de anotar qual era
a configuração anterior à sua modificação, uma vez que será
necessário recuperá-la mais tarde.

Endereço IP (IP Address): 10.0.0.100
Máscara de Subrede (Subnet Mask): 255.255.255.0

Sugestão !  Se você não souber como acessar ou especificar a
configuração TCP/IP no seu computador, refira-se ao Anexo B:
Especificando a Configuração TCP/IP na página 59.

4444 Abra um navegador Web, digite 10.0.0.200 na barra de
endereços, depois pressione Inserir (Enter). (Este é o
endereço IP do AP+2.)

5555 Quando a Login Screen (Tela de Registro) abre, não insira
uma senha.  Tecle o botão Login (Registrar) para acessar a
Web Management (Interface Interface de Gerenciamento
Web) do AP+2.

Uma vez que esteja registrado, um menu de navegação surge no
lado esquerdo da Web Management Interface (Interface de
Gerenciamento Web).  Se um item no menu for teclado, surgirá
uma lista de páginas nas quais configurações podem ser
especificadas.
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A seguinte tabela relaciona cada página que se pode acessar da
Web Management Interface (Interface de Gerenciamento
Web).  Cada página está descrita, adiante, em detalhes neste
capítulo.

Ítem do
Menu

Página Use esta página para...

Password
Setting

(Configuração
de Senha)

Especificar uma senha para restringir o
acesso à Web Management Interface
(Interface de Gerenciamento Web)do
AP+2.

System

(Sistema)

Operation
Mode

(Modo de
Operação)

Especificar o uso do AP+2 como um ponto
de acesso (access point), ponte de cliente
(client bridge)/ cliente Ethernet Ethernet
client) ou repetidor (repeater). (Está
predefinido como Ponto de Acesso.)

LAN LAN Settings

(Configuração
LAN)

Especificar se deseja que o AP+2 opere no
modo Cliente DHCP (DHCP Client mode)
ou Servidor DHCP (DHCP Servir mode).
No modo Cliente DHCP, o AP+2 receberá
endereços IP de um roteador e os
transferirá aos equipamentos da sua rede
sem fio.  No modo Servidor DHCP, o AP+2
designará endereços IP aos equipamentos
de sua rede.

O AP+2 está pré-configurado no modo
Cliente DHCP.



36 Manual do Usuário do AP+2 da Zoom

Ítem do
Menu

Página Use esta página para...

Settings

(Configuração)

Especificar a configuração sem fio, tais
como SSID e informação de canal (channel
information).  A configuração que se pode
especificar nesta página depende do modo
de operação do AP+2.

WEP
Configuration

(Configuração
WEP)

Especificar a configuração de criptografia
WEP (WEP encryption settings) do AP+2
para proteger a rede sem fio de uso não
autorizado.  Nenhuma segurança está pré-
configurada.

WPA
Configuration

(Configuração
WPA)

Especificar a configuração de criptografia
WPA (WPA encryption settings) do AP+2
para proteger a rede sem fio de uso não
autorizado.  Nenhuma segurança está pré-
configurada.

Client List

(Lista de
Clientes)

Visualizar uma lista de equipamentos que
estão atualmente conectados à sua rede
sem fio.

Wireless

(Sem Fio)

Site Survey

(Busca de
Sites)

Fazer com que o AP+2 procure e mostre
pontos de acesso sem fio disponíveis.
Esta página está somente acessível
quando Operating Mode o (Modo de
Operação) estiver configurado como
Client Bridge - Infrastructure (Ponte de
Cliente – Estruturado).

Tabela continua na próxima página...
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Ítem do
Menu

Página Use esta página para...

Repeater
Settings

(Configuração do
Repetidor)

Especificar os endereços MAC
dos nós de rede sem fio cuja
área de cobertura que se deseja
conectar através de enlaces de
Sistema de Distribuição Sem Fio
(Wireless Distribution System -
WDS).  Esta página está
somente acessível quando o
Modo de Operação (Operating
Mode) estiver configurado como
Repetidor (Repeater).

Sem Fio
(cont.)

(Wireless)
(cont.)

Connection
Control

(Controle de
Conexão)

Ativar a filtragem MAC e
especificar que equipamentos se
deseja permitir acessar a rede
sem fio.  Por pré-configuração,
todos os equipamentos que
estão dentro dos limites podem
acessar a rede.

Configuration
Tool

(Ferramenta de
Configuração)

Proteger a configuração atual do
AP+2, recuperar a unidade com
a configuração salva ou
reconfigurá-la com os valores de
fábrica predefinidos.

Firmware
Upgrade

(Atualização de
Firmware)

Atualizar o firmware, caso a
Zoom emita software atualizados
do AP+2.

Reset

(Reinicialização)

Reinicializar o AP+2, porém
retendo a configuração atual.

Tools

Ferramentas

Status

(Estado)

Visualizar o estado atual do
AP+2, da rede sem fio ou da
rede local.
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Visualizando a Página de
Estado do Sistema
A página de Estado de Sistema abre quando pela primeira vez
registra-se na Web Management Interface (Interface de
Gerenciamento Web). (Pode-se também acessá-la dando um
clique em Tools (Ferramentas) no menu de navegação à esquerda
e, em seguida, teclando Status (Estado).)
Esta página mostra-lhe a configuração atual do seguinte:

•  Estado do Equipamento (Device Status).  Fornece
informações sobre o AP+2, incluindo a versão do firmware
atual que está nele instalado e seu número de série.

•  Estado Sem Fio (Wireless Status).  Mostra a configuração
sem fio atual do AP+2, incluindo o SSID da rede sem fio à
qual está conectado, o canal de radiodifusão no qual está
transmitindo, seu modo (Ponto de Acesso (Access Point) /
Cliente Sem Fio (Wireless Client) / Repetidor (Repeater) e o
tipo de criptografia (se existente) aplicada por segurança
(WPA/WEP).

•  Estado LAN (LAN Status).  Mostra a configuração atual de
sua rede local, incluindo o endereço IP (IP address) do AP+2,
maçara de subrede, configuração e endereço MAC.
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Utilizando a Página de
Configuração de Senha
Utilize a página de Configuração de Senha (Password Settings) para
modificar a senha necessária par acessar a Web Management
Interface (Interface de Gerenciamento Web).  Isto é
normalmente feito no caso de se querer proibir outros usuários
registrarem-se na interface do AP+2.

Pode-se também usar esta página para especificar quanto tempo a
interface pode permanecer inativa antes que se desconecte.  (Se
desconectar-se, o usuário terá de se registrar novamente para
continuar utilizando a interface.)

Para abrir a página  de Configuração de Senha, dê um clique em
System (Sistema) no menu de navegação à esquerda e, em
seguida, tecle Password Settings (Configuração de Senha).

Para modificar a senha

1111 Insira a senha atual na caixa Current Password (Senha
Atual). (Está predefinido que não existe senha, portanto se
estiver adicionando uma senha pela primeira vez, deixe esta
caixa em branco.)

2222 Digite a senha que se deseja usar agora na caixa New
Password (Nova Senha).  A senha pode conter até 12
caracteres alfanuméricos e não é sensível ao tamanho da letra.

3333 Digite a nova senha mais uma vez na caixa Re-Enter
Password for Verification (Reinserir Senha para
Verificação).
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4444 Tecle o botão Save Changes (Salvar Modificações).

Para modificar o tempo de desconexão por
inatividade

1111 Na caixa Idle Time Out (Tempo de Desconexão por
Inatividade), insira o número de minutos após os quais a
conexão da Web Management Interface (Interface de
Gerenciamento) com o computador atual se desconectará (se
a conexão permanecer inativa por aquele período de tempo).
Pode-se inserir valores que variam entre 1 a 99.

2222 Tecle o botão Salvar Modificações (Save Changes).

Utilizando a Página do Modo
de Operação
Utilize a página do Operating Mode (Modo de Operação) para
especificar se deseja utilizar o AP+2 da Zoom como um ponto de
acesso (access point), cliente sem fio (wireless client) ou repetidor
(repeater).

O AP+2 está pré-configurado como um ponto de acesso (access
point).  Somente se necessita modificar esta configuração se o
AP+2 estiver sendo usado como um cliente Ethernet (Ethernet
client) (também conhecido como ponte de cliente - client bridge)
ou um repetidor (repeater).

Para abrir a página Modo de Operação (Operating Mode), dê um
clique em System (Sistema) no menu de navegação à esquerda,
em seguida, tecle Operation Mode (Modo de Operação).
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Para especificar o modo de operação do AP+2

1111 Da lista tipo veneziana Modo de Operação (Operating
Mode), selecione de como planeja utilizar a unidade:

! Access Point (Ponto de Acesso).  Esta é a opção
predefinida.  Selecione esta opção se planeja conectar o
AP+2 a um roteador, modem/roteador, switch ou hub
para permitir equipamentos sem fio (por exemplo,
computadores) estabelecer uma conexão sem fio com sua
rede.

! Client Bridge -Infrastructure (Ponte de Cliente -
Estruturada).  Selecione esta opção se deseja conectar-se
a uma rede sem fio existente através de um ponto de
acesso (por exemplo, para ativar a característica sem fio a
um equipamento de jogos).  Se você souber que deseja
utilizar o AP+2 como um cliente/ponte Ethernet, mas não
tem certeza qual opção escolher, selecione Estruturada
(Infrastructure).

! Client Bridge - AdHoc (Ponte de Cliente –
Transitória).  Selecione esta opção se deseja conectar-se
sem fio não utilizando um ponto de acesso a um outro
computador ou equipamento de jogos numa configuração
“parceiro-a-parceiro” (“peer-to-peer”).

! Repeater (Repetidor).  Selecione esta opção se planeja
instalar o AP+2 próximo à borda da área de cobertura de
uma rede sem fio para ampliar a referida área de cobertura.

2222 Tecle o botão Save Changes (Salvar Modificações).

3333 Quando uma mensagem de confirmação surgir, tecle OK para
modificar o modo de operação.  Uma outra mensagem
aparecerá permitindo-lhe conhecer que poderá levar algum
tempo enquanto a unidade se reinicializa e troca de modo.
Tecle OK. (Uma vez que a unidade tenha se reinicializado,
você será alertado a registrar-se na Web Management
Interface (Interface de Gerenciamento Web) mais uma
vez.)
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Utilizando a Página de
Configuração de LAN
Utilize a página de Configuração LAN para especificar a
configuração de área local de seu AP+2.

O AP+2 está pré-configurado a usar um endereço IP estático
(10.0.0.200) para acessar sua Web Management Interface
(Interface de Gerenciamento Web).  Quaisquer solicitações dos
equipamentos LAN referentes a informações DHCP serão
submetidas a um roteador/ servidor DHCP, o qual enviará a
informação de endereço IP através do AP+2 de volta ao
equipamento LAN.

Para abrir a página de Configuração LAN, tecle LAN no menu de
navegação à esquerda, em seguida, tecle LAN Settings
(Configuração LAN).
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Para especificar a configuração LAN

1111 [Opcional] Insira um nome para o AP+2.  O nome predefinido
é Zoom AP.

2222 Especifique se deseja utilizar endereçamento IP dinâmico ou
estático, selecionando um dos seguintes botões de opção:

! Configure a Static IP Address (Configurar um
Endereço IP Estático).  Selecione este botão de opção se
deseja utilizar um endereço IP estático para acessar a Web
Management Interface (Interface de Gerenciamento
Web) do AP+2.  Esta é a configuração predefinida. Com
esta opção selecionada, os equipamentos sem fio receberão
seus endereços IP de um servidor DHCP na sua rede (por
exemplo, um roteador).  Se preferir que o AP+2 determine
os endereços IP aos equipamentos sem fio, selecione a
próxima opção.

! Obtain an IP Address Automatically (Obter um
Endereço IP Automaticamente) [DHCP].  Selecione
este botão de opção se possuir um servidor DHCP na rede
e deseja utilizar endereçamento dinâmico para conseguir
um endereço IP para acessar a Web Management
Interface (Interface de Gerenciamento Web).  O AP+2
determinará automaticamente um endereço IP quando
reinicializado.  O AP+2 também designará um endereço
IP para qualquer equipamento sem fio que o solicitar.  Se
selecionar esta opção, você não terá de especificar qualquer
outra informação nesta página; tecle o botão Save
Changes (Salvar Modificações).

3333 Se for selecionado Configure a Static IP Address
(Configurar um Endereço Estático), os campos adicionais
surgem para que se possa definir mais informações.  Defina o
seguinte:

aaaa Especificar o endereço IP da Web Management
Interface (Interface de Gerenciamento Web) do AP+2,
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inserindo-o nas caixas apresentadas.  O endereço IP
predefinido da unidade é 10.0.0.200.

bbbb Especificar a máscara de subrede da unidade, inserindo-a
nas caixas apresentadas.  O valor predefinido é
255.255.255.0.

cccc Selecione ou não a caixa de verificação The Access Point
acts as a DHCP Server (O Ponto de acesso opera
como um Servidor DHCP), dependendo de suas
necessidades.  Se selecionar esta opção, o AP+2 fornecerá
informação DHCP para qualquer equipamento que a
solicitar.  Quando preencher a configuração que surgir ao
selecionar a opção, certifique-se que a variação de
endereços IP está na mesma subrede que a do endereço IP
do AP+2.  Se o AP+2 estiver conectado num roteador,
deve-se permitir que o servidor DHCP daquele roteador
designe os endereço IP dos equipamentos sem fio de sua
rede.

dddd Tecle o Botão Save Changes (Salvar Modificações).
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Utilizando a Página de
Configuração de Sem Fio
Utilize a página de Wireless Settings (Configuração Sem Fio)
para especificar o SSID e a informação de canalização do AP+2.

Uma vez que esta informação tenha sido estabelecida, todos os
equipamentos que se deseja que acesse sua rede sem fio devem
utilizar esta configuração.

Para abrir a página de Wireless Settings (Configuração Sem
Fio), tecle Wireless (Sem Fio) no menu de navegação à esquerda,
em seguida tecle Settings (Configuração).

Para especificar a configuração sem fio
Os seguintes passos assumem que se deseja configurar uma rede
sem fio.

1111 Selecione a caixa de verificação Enable Wireless Network
(Ativar Rede Sem Fio).  (Note que se isto não tiver sido
selecionado, a característica de rede sem fio estará desativada e
as outras opções nesta página desaparecerão).

2222 Da lista tipo veneziana Wireless Channel (Canalização Sem
Fio), selecione o canal de rádio que se deseja utilizar.  Se
estiver usando o AP+2 como um Cliente Ethernet (Ethernet
client) no Modo Estruturado (Infrastructure mode), isto não
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tem de ser especificado porque é controlado pelo ponto de
acesso que se está usando com o equipamento.

3333 Na caixa SSID, insira o SSID que se deseja que o AP+2
transmita (tanto em modo ponto de acesso quanto em modo
repetidor).  Este é o nome da rede sem fio que surgirá nos
outros equipamentos de sua rede.  O nome preestabelecido é
zoom.  O SSID pode conter até 32 caracteres alfanuméricos e
é sensível ao tamanho da letra.

4444 Selecione a caixa de verificação Broadcast SSID (Transmitir
SSID) para transmitir o nome que foi inserido no passo 3 de
forma que outros equipamentos dentro da variação
estabelecida possam conectar-se à sua rede sem fio.  (Esta caixa
de verificação já deve estar pré-assinalada.)  Por razões de
segurança, recomendamos que o sinal marcado seja retirado da
caixa de verificação depois que todos os equipamentos que se
deseja que acessem sua rede sem fio estejam conectados.  Isto
assegurará que outros equipamentos na sua área – por
exemplo, aqueles de sua vizinhança – não enxerguem sua rede
quando estiverem investigando por redes disponíveis.

5555 Da lista tipo veneziana Transmit Rate (Taxa de
Transmissão), selecione a taxa na qual deseja que os dados
sejam transmitidos pela sua rede sem fio.  Recomendamos que
mantenha o valor predefinido de Auto.  Quando estabelecido
em Auto, a taxa de transmissão automaticamente crescerá ou
diminuirá dependendo da força e qualidade do sinal de radio.
(Se deseja modificar a opção predefinida, note que quanto
maior a taxa, melhor o sinal.)

6666 Da lista tipo veneziana Basic Rate (Taxa Básica), selecione
se deseja que seu AP+2 somente permita que equipamentos
que atendem a recomendação 802.11g acessem a rede sem fio
ou se será concedido acesso a equipamentos que atendem a
ambas recomendações 802.11g e 802.11b.  Recomendamos que
somente 802.11g seja selecionado.  Deve-se selecionar 802.11g
+802.11b (misto) somente se houver equipamentos de ambos
os tipos na sua rede.
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7777 Ative ou desative Turbo Mode (Modo Turbo) selecionando
ou o botão de opção Enabled (Ativado) ou Disabled
(Desativado).  (Se esta característica for ativada, sua
conectividade sem fio será ampliada até 125 Mbps.)

8888 Tecle o botão Save Changes (Salvar Modificações).
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Acessando as Páginas de
Configuração de WEP/WPA
Use estas duas páginas para especificar segurança para o seu AP+2.

Para abrir estas páginas, tecle Wireless (Sem Fio) no menu de
navegação à esquerda, depois tecle WEP Configuration
(Configuração WEP) ou WPA Configuration (Configuração
WPA), convenientemente.

Detalhes sobre especificação de segurança são cobertos no
Capítulo 4: Configuração de Segurança na página 23.

Visualizando a Página da Lista
de Clientes
Use a página da Lista de Clientes para visualizar os equipamentos
que estão presentemente conectados a sua rede sem fio.

Para abrir a página da Lista de Clientes, tecle Wireless (Sem Fio)
no menu de navegação à esquerda, em seguida, tecle Client List
(Lista de Clientes).
Cada equipamento está listado com seu endereço e tipo MAC.
Nenhuma configuração pode ser estabelecida nesta página.
Entretanto, pode-se teclar o botão Refresh (Atualizar) para tornar
a lista atual.
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Utilizando a Página de
Filtragem de Endereço MAC
Se deseja adicionar mais segurança a sua rede, use a página de
Filtragem de Endereço MAC (MAC Address Filtering) para
restringir o acesso à sua rede sem fio baseado no endereço MAC
único de um equipamento.  Se o fizer, somente equipamentos com
endereços MAC que foram especificados podem acessar a rede.O
filtro de endereço MAC está pré-configurado como desativado.

Para abrir a página de Filtragem de Endereço MAC (MAC Address
Filtering), tecle Wireless (Sem Fio) no menu de navegação à
esquerda, depois tecle Connection Control (Controle de
Conexão).

Para filtrar equipamentos baseado em endereço
MAC

1111 Selecione a caixa de verificação Enable MAC Address
Filtering (Ativar Filtragem de Endereço MAC).

2222 Digite o endereço MAC de um equipamento que se deseja
permitir que acesse sua rede sem fio, em seguida, tecle o botão
Add (Adicionar).  (O equipamento surgirá na tela incluso na
Lista de Filtragem de Endereço MAC - MAC Address Filtering
List.)

3333 Repita o passo 2 para cada equipamento que se deseja
conceder acesso a sua rede sem fio

4444 Tecle Save Changes (Salvar Modificações).
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Utilizando a Página de Busca
de Site
Esta página é somente acessível quando o Modo de Operação
(Operating Mode) do AP+2 estiver definido como Ponte de
Cliente – Estruturado (Client Bridge – Infrastructure).
Use a página de Busca de Site (Site Survey) para fazer o AP+2
detectar as redes sem fio disponíveis na área.  Por exemplo, a
página de Busca de Site (Site Survey) seria utilizada se você planeja
conectar o AP+2 num equipamento de jogos a ser ativado com a
característica sem fio tal que possa conectar-se a uma rede
existente.

Para abrir a página de Busca de Site (Site Survey), tecle Wireless
(Sem Fio) no menu de navegação à esquerda, em seguida, tecle
Site Survey (Busca de Site).

Para realizar Busca de Site

1111 Tecle o botão Refresh (Atualizar) para fazer o AP+2
investigar as redes sem fio disponíveis.  Cada um que for
detectado surgirá na lista acompanhado com o seu SSID,
potência do sinal e outras informações.

2222 Tecle o SSID da rede que se deseja.
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Utilizando a Página de
Configuração de Repetidor
Esta página está somente acessível quando o Modo de Operação
(Operating Mode) do AP+2 estiver definido como Repetidor
(Repeater).
Use a página de Configuração de Repetidor (Repeater Settings)
para especificar os endereços MAC dos pontos de acesso e/ou nós
de rede sem fio cuja cobertura do AP+2 deseja-se ser ampliada.

Quando no Modo Repetidor , o AP+2 é capaz de se comunicar
sem fio com os pontos de acesso ou nós de rede de outras redes
via enlaces de Sistemas de Distribuição Sem Fio (Wireless
Distribution System – WDS).

Para abrir a página de Repeater Settings (Configuração de
Repetidor), tecle Wireless (Sem Fio) no menu de navegação à
esquerda, em seguida, tecle Repeater Settings (Configuração de
Repetidor).

Para especificar configuração de repetidor

1111 Tecle o botão Refresh (Atualizar) fazer o AP+2 investigar
por redes sem fio ou nós de rede disponíveis na area.  (Cada
enlace é definido pelo endereço MAC do outro equipamento
com característica de repetidor.)

2222 Selecione uma caixa de verificação para cada enlace WDS ao
qual se deseja que o repetidor se vincule.  Pode-se selecionar
até seis enlaces WDS.

Importante !  Para cada enlace WDS selecionado aqui, deve-se acessar a
configuração de repetidor para aquele ponto de acesso ou nó de rede e
especificar o AP+2 da Zoom como um enlace WDS.

3333 Tecle o botão Save Changes (Salvar Modificações).
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Utilizando a Página de
Ferramentas de Configuração
Use a página de Configuration Tools (Ferramentas de
Configuração) para salvar a configuração atual do AP+2 num
arquivo de suporte, para restaurar a unidade com o arquivo de
suporte salvo ou restaurá-la com os valores predefinidos de fábrica.

Para abrir a página de Configuration Tools (Ferramentas de
Configuração), tecle Tools (Ferramentas) no menu de
navegação à esquerda, em seguida, tecle Configuration Tools
(Ferramentas de Configuração).

Para preservar a configuração atual

1111 Tecle o botão Backup (Preservar).

2222 Quando questionado se deseja realmente deseja salvar este
arquivo, tecle Save (Salvar).

3333 Na caixa de diálogo Save As (Salvar como), direcione-se até o
local no seu computador onde deseja salvar este arquivo.  O
arquivo predefinido está nomeado como backup.bin.
Certifique-se de anotar este local, o qual será necessário sempre
que desejar restaurar o AP+2 com esta configuração.

4444 Tecle Save (Salvar).
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Para recuperar uma configuração salva

1111 Tecle o botão Navegar (Browse) e direcione-se até o local
onde está o seu arquivo de reserva.  Selecione o arquivo,
depois tecle Salvar (Save).  O caminho até o arquivo é
automaticamente inserido na caixa Restore Settings
(Recuperar Configuração).

2222 Tecle o botão Restore (Recuperar).  Uma mensagem surgirá
para permitir que se saiba que o AP+2 está sendo
reconfigurado, tecle OK.

3333 Espere enquanto a unidade está sendo reconfigurada usando a
configuração salva.  Você será alertado para registrar-se na
Web Management Interface (Interface de Gerenciamento
Web) após o processo ter sido completado.

Para recuperar predefinições de fábrica

1111 Tecle o botão Default (Predefinir).  Uma mensagem surgirá
para permitir que se saiba que o AP+2 está sendo
reconfigurado com os valores predefinidos de fábrica, tecle
OK

2222 Espere enquanto a unidade está sendo reconfigurada com os
valores predefinidos de fábrica. Você será alertado para
registrar-se na Web Management Interface (Interface de
Gerenciamento Web) após o processo ter sido completado.
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Uma Alternativa
Se não desejar registrar-se no AP+2 para restaurar predefinições de
fábrica, pode fazer o seguinte.  Desconecte o AP+2 da tomada de
parede ou da régua de alimentação, insira um clipe de papel no
orifício Recarregar (Reload) localizado na parte de baixo da
unidade e pressione o botão.  Enquanto o botão estiver sendo
pressionado, conecte a unidade de volta e prossiga pressionando o
botão por cinco segundos.  Todos os LEDs do AP+2 apagarão e,
depois, voltarão a acender.  (Se você não mantiver o botão
pressionado por pelo menos cinco segundos, o AP+2 será
reconfigurado com sua configuração atual, NÃO com os valores
predefinidos de fábrica.
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Utilizando a Página de
Atualização de Firmware
De tempos em tempos, Zoom pode liberam atualizações de
software do seu AP+2.  Utilize a página de Firmware Upgrade
(Atualização de Firmware) para instalar o novo software na
unidade.  Para descobrir se existe uma atualização de firmware,
periodicamente visite o site Web da Zoom (www.zoom.com).

Para abrir a página de Firmware Upgrade (Atualização de
Firmware), tecle Tools (Ferramentas) no menu de navegação à
esquerda, depois tecle Firmware Update (Atualização de
Firmware).

Para atualizar o firmware

1111 Insira o caminho e o nome do arquivo de atualização ou tecle
Browse (Navegar) e navegue até o arquivo.  (Normalmente, o
arquivo deveria ser carregado do site Web da Zoom no seu
computador.)

2222 Tecle o botão Upload (Carregar).  Você será alertado para
confirmar a atualização.

Pode-se verificar se a atualização foi realizada com sucesso ao
investigar a página System Status (Estado de Sistema) (tecle
Tools – (Ferramentas) no menu de navegação à esquerda, depois
tecle Status (Estado).
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Utilizando a Página de
Reinicialização
Utilize a página de Reset (Reinicialização) para reinicializar o
AP+2, porém mantendo a configuração atual.

Para abrir a página de Reset (Reinicialização), tecle Tools
(Ferramentas) no menu de navegação à esquerda, depois tecle
Reset (Reinicializar).

Para reinicializar o AP+2

1111 Tecle o botão Reset (Reinicializar).

2222 Quando alertado para confirmar a reinicialização, tecle OK.

3333 Quando a mensagem que lhe permite saber que a unidade está
sendo reinicializada surgir, tecle OK.  Você será alertado para
registrar-se no AP+2 mais uma vez logo que a reinicialização
estiver completada.
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Anexo A
Solução de Problemas

Problema
O AP+2 foi configurado como ponto de acesso, porém os
computadores que foram configurados na minha rede sem fio
zoom não conseguem acessar a Internet.

Solução
Verificar que um computador “com fio” pode acessar a Internet.

•  Se não puder, então o problema parece que está com o seu
cabo ou conexão Internet DSL.  Contacte o seu Fornecedor de
Serviço Internet.

•  Se puder, reinicialize o(s) computador(es) da sua rede sem fio
para acessar a Web mais uma vez.  Se ainda assim não puder
conectar-se sem fio à Internet, tente o seguinte:

! Verifique que o AP+2 não está configurado com
segurança.  Se estiver, certifique-se que os computadores
estão utilizando as mesmas configurações.  Se você
acessou a Web Management Interface (Interface de
Gerenciamento Web) do AP+2, deve-se ter certeza de
que reinicializou a configuração TCP/IP do seu
computador.

! Verifique que o computador está conectado à rede sem
certa e que a potência do sinal está adequado.  (Tente
reposicionar o equipamento se a potência do sinal não
estiver forte o suficiente.)

" Se estiver utilizando um Sistema Operacional
Windows XP com acesso sem fio embutido:

aaaa Na área de trabalho de seu Windows, tecle o
botão Iniciar, em seguida, tecle Painel de
Controle.
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bbbb Dê um clique duplo no ícone Conexões de Rede.

cccc Tecle no ícone Conexão de Rede Sem Fio.

dddd Observe os detalhes que aparecem no lado
esquerdo da tela.  Se a potência do sinal estiver
fraca, tente reposicionar as antenas do AP+2.
Pode-se também tentar mover o computador sem
fio para mais perto do AP+2.  Deve-se também
verificar que zoom está selecionada como a rede
sem fio.  Se não estiver, então você está conectado
à rede incorreta.

" Se estiver utilizando um computador com um
cartão de rede sem fio instalado, acesse o software
do cartão de rede e verifique que está conectado à rede
zoom e que a potência do sinal está adequada.  Refira-
se à documentação que acompanha o adaptador se
necessitar de ajuda para isto.
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Anexo B
Especificando a Configuração

TCP/IP

O acesso à Web Management Interface (Interface de
Gerenciamento Web) do AP+2 exige que a unidade seja
conectada diretamente na porta Ethernet de um computador.
Também requer que a configuração TCP/IP do computador esteja
definida com endereçamento IP estático e os seguintes endereços
IP e máscara de subrede:

Endereço IP (IP Address): 10.0.0.100

Máscara de Subrede (Subnet Mask): 255.255.255.0

Este Anexo detalha como acessar e definir as configurações
TCP/IP dos Sistemas Operacionais Windows, Macintosh e Linux.
Dependendo do seu sistema operacional, siga os passos na seção
apropriada para assegurar que sua configuração TCP/IP está
correta.

•  Se estiver utilizando Windows, refira-se à Configuração
TCP/IP do Windows na página 60.

•  Se estiver utilizando Macintosh, refira-se à Configuração
TCP/IP do Macintosh na página 63.

•  Se estiver utilizando Linux, refira-se à Configuração TCP/IP
do Linux na página 65.
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Configuração TCP/IP do
Windows
Dependendo do seu sistema operacional, as configurações de rede
de seu computador Windows se diferenciam de como são
definidas.

Windows XP

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

aaaa Da área de trabalho, tecle o botão Iniciar, aponte ao
Painel de Controle e, em seguida, tecle Conexões de
Rede.

bbbb Dê um clique com o botão da direita no ícone Conexão
de Área Local e selecione Propriedades.

cccc Selecione o ítem Protocolo Internet (TCP/IP) - Internet
Protocol (TCP/IP)  (deve estar incluso “TCP/IP” no ítem,
porém não “AOL”, “Discagem” - “Dial-up” ou
“Adaptador” - “Adapter”) e tecle o botão Propriedades.

2222 Selecione Utilizar o seguinte endereço IP e insira 10.0.0.100
e 255.255.255.0 como o endereço IP e Máscara de Subrede,
respectivamente.

3333 Tecle OK e depois tecle Encerrar.



Anexo B: Especificando Configuração TCP IP 61

Windows 2000

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

aaaa Abra a rede do painel de controle então e marque-a
acima das conexões.

bbbb Dê um clique duplo com o botão da direita no ícone
Conexão de Área Local e selecione Propriedades.

cccc Selecione o ítem Protocolo Internet (TCP/IP) - Internet
Protocol (TCP/IP)  (deve estar incluso “TCP/IP” no ítem,
porém não “AOL”, “Discagem” - “Dial-up” ou
“Adaptador” - “Adapter”) e tecle o botão Propriedades.

2222 Certifique-se de que Utilizar o seguinte endereço IP está
selecionado e insira 10.0.0.100 e 255.255.255.0 como o
endereço IP e Máscara de Subrede respectivamente.

3333 Tecle OK, depois tecle OK mais uma vez.
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Windows 98/Me

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

aaaa Da área de trabalho, tecle o botão Iniciar aponte para
Settings Configurações, depois Painel de Controle.

bbbb Dê um clique duplo no ícone Rede fazer surgir a caixa de
diálogo Rede.

cccc Selecione o ítem TCP/IP do seu cartão NIC  (deve estar
incluso “TCP/IP” no ítem, porém não “AOL”,
“Discagem” - “Dial-up” ou “Adaptador” - “Adapter”) e
tecle o botão Propriedadese, em seguida, tecle OK

2222 Na aba endereço IP (IP Address), certifique-se de que
Especificar um endereço IP está selecionado e insira
10.0.0.100 e 255.255.255.0 como o Endereço IP e Máscara
de Subrede, respectivamente.

3333 Tecle OK, depois tecle OK mais uma vez.
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Configuração TCP/IP do
Macintosh
Dependendo do seu sistema operacional Mac OS, as configurações
de rede de seu computador Macintosh se diferenciam de como são
definidas.  Para a versão OS X, siga as instruções abaixo. Caso
contrário, vá até a página 64.

Mac OS X

1111 Do Dock, escolha Preferências de Sistema e, em seguida,
Rede para visualizar a tela Rede. (Para o OS X 3, também é
necessário pressionar o botão Configurar.

2222 Assegure-se que Automático está selecionado na caixa de lista
Localização.

3333 Sob a tecla tipo janela veneziana Mostrar, escolha Ethernet
Residente.

4444 Sob a aba TCP/IP, especifique que deseja utilizar
endereçamento IP estático e insira 10.0.0.100 e 255.255.255.0
como o endereçamento IP e Máscara de Subrede,
respectivamente.

5555 Tecle Aplicar Agora (ou Salvar  se alertado) e feche a tela
Rede.



64 Manual do Usuário do AP+2 da Zoom

Mac OS 7.6.1 - 9.2.2

1111 Do menu Apple, escolha Painel de Controle e, em seguida,
TCP/IP para visualizar a janela TCP/IP.

2222 Sob Conectar via, selecione Ethernet  embutida.

3333 Sob Configurar especifique que deseja utilizar endereçamento
IP estático e insira 10.0.0.100 e 255.255.255.0 como o
endereçamento IP e Máscara de Subrede respectivamente.

4444 Feche a janela TCP/IP.  Ser-lhe-á indagado se deseja salvar as
modificações.  Dê um clique em Salvar.
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Configuração TCP/IP do Linux
As instruções para configuração do endereçamento IP estático
variam dramaticamente segundo a versão, portanto poderá ter de se
referir à documentação da sua própria versão.

Nota:  Se possuir mais do que um cartão de rede instalado, você precisará
escolher identificadores Ethernet distintos para cada um (eth0, eth1, eth2 e assim
por diante).  Se selecionar um identificador diferente de eth0 para o seu AP+2,
utilize aquele identificador do começo ao fim.

RedHat
Edite ou gere /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 tal
que contenha as seguintes linhas:

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
IPADDR=10.0.0.100
NETMASK=255.255.255.0
USERCTL=no
PEERDNS=no
GATEWAY=10.0.0.200
TYPE=ethernet
NETWORK=10.0.0.0
BROADCAST=10.0.0.255

Uma vez que se tenha modificado este arquivo e salvadas as
modificações, edite os seguintes comandos para que as
modificações sejam aplicadas:

ifdown eth0
ifup eth0
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SuSE
Edite a linha de comando /etc/rc.config e especifique o endereço
IP estático 10.0.0.100.  A configuração que necessita ser
especificada tem de ser similar ao exemplo do Red Hat acima.

Reinicialize com este comando: /sbin/shutdown -r now.

Debian
Localize /etc/network/interfaces e especifique o endereço IP
estático 10.0.0.100. A configuração que necessita ser especificada
tem de ser similar ao exemplo do Red Hat acima.

Reinicialize com este comando: /sbin/shutdown -r now.
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Anexo C
Descrição de LED

A tabela a seguir descreve cada um dos LEDs da parte de cima do
AP+2 e qual o significado de cada lâmpada quando está piscando
e/ou está fixa.

LED O que significa Estado Piscando/Fixo
TX/RX Mostra o estado

do enlace sem
fio do AP+2

Quando piscando verde, o AP+2
está enviando ou recebendo dados
por enlace sem fio.

LINK/
ACT

(ENLACE
/ATIVO)

Mostra o estado
da conexão
LAN Ethernet
do AP+2

•  Se pisca verde e depois torna-se
verde fixo, o AP+2 estabeleceu
uma conexão Ethernet válida a
100 Mbps.

•  Se pisca verde e depois torna-se
verde fixo, o AP+2 estabeleceu
uma conexão Ethernet válida  a
10 Mbps.

•  Quando piscando
(independentemente da cor), o
AP+2 está enviando ou
recebendo dados pela LAN
Ethernet.

PWR Mostra se o
AP+2 está
energizado.

Quando verde fixo, o AP+2 está
energizado.
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Anexo D
Serviços de Suporte Técnico da

Zoom

A Zoom possui uma variedade de serviços de suporte técnico
disponíveis aos clientes.  Empenhamo-nos de fornecer suporte
profissional e conveniente em resposta às necessidades e demandas
de nossos clientes.  Se você se sentiu incapaz de fazer com que o
seu produto Zoom funcione, apesar de seguir criteriosamente se
manual de usuário e toda a documentação relevante, por favor
sinta-se a vontade de contatar-nos para solicitar ajuda.

Para seus registros e para facilitar o Suporte Técnico tanto do
fornecedor do seu equipamento quanto da Zoom, favor preencha
as seguintes informações quando receber o seu produto Zoom.

Informação de Produto
Nome do Produto (Product Name)
__________________________________

Número de Modelo do Produto (Product Model Number)
__________________________________

Número de Série do Produto (Product Serial Number)
__________________________________

Data de Instalação (Date Installed)
_______________________

O Número de Série está localizado na parte de baixo da unidade,
logo abaixo do código de barras.  Uma vez que o Número de Série
seja localizado, favor certifique-se de preenchê-lo imediatamente.
Isto agilizará consideravelmente seu serviço e assegurará que o
representante comercial estará cuidando do modelo correto do
produto.
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Pedidos aos membros de suporte técnico telefônico da Zoom são
na sua maioria desperdício de tempo e, algumas vezes, você terá
dificuldade de completar a chamada.  Como não desejamos deixá-
lo em espera por longo período de tempo, então limitamos a fila de
espera.  Recomendamos que gaste o seu tempo em familiarizar-se
com outros serviços nesta seção antes da chamada.  Muitas
questões podem ser respondidas mais rapidamente utilizando
e-mail ou acessando nossa página principal na Rede Mundial Web
(World Wide Web).

Rede Mundial Web
A página Web da Zoom permite que se envie e-mail para
assistência, inscrição ao vivo, acesso à descrições e revisões do
produto e realizar muitas outras coisas.  Visite a área de Suporte
Técnico da Zoom para os mais recentes arquivos Flash e
Executáveis (Drivers) para seu produto Zoom.  Para acessar a
página Web da Zoom, favor conectar-se ao seu Provedor de
Serviço Internet local e, em seguida, via seu navegador Web
selecione: www.zoom.com
Na página principal da Zoom, pode-se ir ao Suporte Técnico ou
muitas outras áreas úteis.

Ferramenta de Procura Smart Facts™

(Smart Facts™ Q&A Search Engine)

(Somente para a versão em Inglês)

Smart Facts™ é uma base de dados inteligente e automatizado de
Perguntas Freqüentes Solicitadas (Frequently Asked Questions -
FAQ’s) sobre produtos da Zoom.  Permite a você procurar por
soluções para suas questões ao Suporte Técnico, por produto ou
via uma potente ferramenta de procura por palavra chave.  Se
mesmo assim, você não conseguir encontrar uma solução ao seu
questionamento, SmartFacts permite que você tenha acesso aos
nossos Técnicos via e-mail para uma resposta personalizada.
SmartFacts fornece-lhe uma maneira de descobrir o histórico de
seu problema e adicionar ou modificar a descrição sem ter de
inserir quaisquer fatos que foram enviados previamente.
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SmartFacts pode até contatá-lo automaticamente se houver uma
atualização de seu modem ou software que ajude no esclarecimento
de sua indagação.  Acesse SmartFacts por meio do site
www.zoom.com/techsupport

Contate a Zoom por E-mail
Pode-se enviar e-mail para a Zoom com quaisquer perguntas sobre
suporte técnico que venha a elaborar e um de nossos Engenheiros
de Suporte Técnico lhes responderão por e-mail dentro de 2 dias
úteis.  Você pode solicitar assistência pessoal via e-mail em
www.zoom.com/techmail.  Quando enviar e-mail para a Zoom,
certifique-se de incluir o seguinte:

•  Número de Série

•  Seu nome e endereço completos

•  Uma descrição detalhada do seu problema

Contate a Zoom por Telefone
As linhas telefônicas de Suporte Técnico nos Estados Unidos estão
disponíveis:
Segunda a Sexta-feira, de 9:00 da manhã às 11:00 da noite (Horário
Leste) e
Sábado de 9:00 da manhã às 5:00 da tarde (Horário Leste).
Por favor, chamar (561) 997-9683.

Nosso Suporte Técnico na Europa está disponível:
Segunda a Sexta-feira, de 9:00 da manhã às 11:00 da noite (Horário
GMT).
Na Inglaterra, favor chamar 0870 720 0090. Fora da Inglaterra,
favor chamar 44 (0)1276 704440.

http://www.zoom.com/techsupport
http://www.zoom.com/techmail
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Retorno de Unidades
Defeituosas
Favor contatar seu distribuidor local ou revendedor para Reparo ou
Reposição de Fábrica de seu Produto Defeituoso em Garantia
(In Warranty Defective Product). Se você estiver impossibilitado
de alcançar seu distribuidor, contate o Serviço de Cliente da Fábrica
Zoom chamando:

Estados Unidos: (561) 241-7712

Inglaterra: 0870 720 0090

Europa: 44 (0)1276 704440

Favor notar que você é responsável por quaisquer custos (incluindo
comissões ou alfândega e taxas) associados com o transporte da
unidade defeituosa para reparo na Zoom.  Durante o primeiro ano,
a Zoom pagará o transporte de retorno ao cliente por
transportadora padrão.  Após o primeiro ano, o cliente pagará o
transporte e uma taxa de manuseio.  Quaisquer custos
alfandegários, de taxas e comissões aplicáveis à importação do
produto são de responsabilidade do cliente.  A Zoom incentiva
todos os clientes a retornar as unidades defeituosas a seus
respectivos revendedores sempre que possível.
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Anexo E
Informações Regulatórias

Declaração sobre Emissões – Parte 15 do U.S. FCC
Este equipamento foi testado e aceito por atender aos limites para um aparelho digital Classe
B, segundo a Parte 15 das Regras do FCC.  Estes limites destinados a prevenir proteção
razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial.  Este equipamento gera,
utiliza e pode irradiar freqüência de rádio e, se não instalado e usado conforme as instruções,
pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.
Entretanto, não há garantia que a interferência não ocorrerá numa instalação em particular.
Se este equipamento realmente causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou
televisão, que pode ser determinada ao se ligar ou desligar o equipamento, o usuário é
encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:
•  Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
•  Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
•  Conectar o equipamento numa tomada de um circuito diferente daquele no qual o

receptor está conectado.
•  Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para suporte.

Este equipamento atende à Parte 15 das Recomendações do FCC.  A Operação
está sujeita às seguintes duas condições: (1) Este equipamento não pode causar
interferência destrutiva e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência
recebida, incluindo aquela que pode causar operação indesejada.
Advertência do FCC:  Quaisquer mudanças ou modificações expressamente não
aprovadas pela parte responsável pelo cumprimento pode anular a autoridade do
usuário de operar este equipamento.

NOTA IMPORTANTE:
A operação deste produto segundo IEEE 802.11b ou 802.11g nos Estados
Unidos (USA) está limitado, quanto ao firmware, aos canais de 1 até 11.

Declaração sobre Emissões da Indústria Canadense
Este aparelho digital Classe B satisfaz todos os requisitos das Regras sobre
equipamentos que causam interferência no Canadá. Cet appareil numérique de la
classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du
Canada.
A operação está sujeita às seguintes duas condições:
1) este equipamento não pode causar interferência e
2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência, incluindo aquela que pode
causar operação indesejada do equipamento.
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Declaração de Conformidade Européia
O fabricante declara sob sua inteira responsabilidade que este equipamento atende
a Diretriz 1999/5/EC (Diretriz R&TTE) segundo a seguinte tabela.  Este produto
tem a Marca CE.

Diretriz Padrão Relatório de
Teste

73/23/EEC-Baixa
Voltagem

EN 60950-1: 2001 Segurança
elétrica

89/336/EEC-EMC EN55022 :1998+A1/2000+A2
:2003, Class B

EN61000-3-2 :2000, Class A
EN61000-3-3 :1995+A1:2001
EN61000-4-
2 :1995+A1/1998+A2/2001
EN61000-4-
3 :1996+A1/1998+A2/2001
EN61000-4-
4 :1995+A1/2001+A2/2001
EN61000-4-5 :1995+A1/2001
EN61000-4-6 :1996+A1/2001
EN61000-4-
11 :1994+A1/2001

Requisitos de
Emissão e
Imunidade -
EMC

89/336/EEC-EMC EN 301 489-1, 489-17 Requisitos de
Equipamento
Rádio - EMC

99/5/EC EN 300 328 V1.4.1 : 2003-04 Requisitos
Técnicos de
Equipamento
Rádio 2,4GHz
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Países de Operação e Condições de Uso na Comunidade Européia

Este equipamento tem a finalidade de ser operado em todos os países da
Comunidade Européia.
Requisitos para operação em ambiente interno vs. ao ar livre, requisitos de
autorização e canais aprovados para operação que são aplicáveis a alguns países
como descrito abaixo:

Nota:  O usuário deve utilizar o utilitário de configuração que acompanha este
produto para assegurar que os canais de operação estão de acordo com as regras
de uso do espectro nos países da Comunidade Européia como descrito abaixo.

• Este equipamento exige que, antes de operá-lo, o usuário ou instalador insira
apropriadamente, o país corrente onde está operando na interface de linha de
comando como descrito no manual do usuário.
• Este equipamento limitará automaticamente os canais autorizados e decididos
pelos países de operação corrente.  Uma entrada incorreta do país de operação
pode resultar numa operação ilegal e pode causar interferência destrutiva a outro
sistema.  O usuário está obrigado a assegurar que o equipamento esteja operando
de acordo com as limitações de canalização, restrições de operação interna/ ao ar
livre e requisitos de autorização para cada país da Comunidade Européia como
descrito neste documento.
• Este equipamento pode operar em ambiente interno ou ao ar livre em todos os países
da Comunidade Européia usando a banda 2,4 GHz: Canais 1 a 13, exceto o
observado abaixo.
- Na Itália, o usuário final deve inscrever-se para obter uma licença da autoridade
de espectro nacional para poder operar este equipamento ao ar livre.
- Na Bélgica, operação ao ar livre somente é permitida utilizando a banda de 2,46 a
2,4835 GHz: Canal 13.
- Na França, operação ao ar livre somente é permitida utilizando a banda de 2,4 a
2,454 GHz: Canais 1 a 7.

Declaração de Descarga Eletrostática
A unidade pode exigir reinicialização após a ocorrência de uma grave descarga
eletrostática.
Informação adicional de conformidade está localizada no CD.
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Declaração de Conformidade
Nós, abaixo assinados:

Empresa Zoom Technologies, 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 Technologies, Inc.
Marca Zoom AP+2
Tipo Model 4400

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
EN301 489-01, V1.4.1
EN301 489-17, V1.2.1
EN55022

2001
2002-08
2002-08
1998+A1: 2000+A2: 2003, Class B

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, V1.4.1 2003-04

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

Empresa Zoom Technologies, 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 4400/TF
Efectuado em Boston, MA, USA
Data June 30, 2005
Nome e cargo

Director, Engenharia de Manutenção
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AVISOAVISOAVISOAVISO

Este documento contém informações proprietárias protegidas por
direitos autorais. Além disso, este Manual e todo o hardware,
software e documentação que o acompanham são igualmente
protegidos.  Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada
ou reproduzida por meios mecânicos, eletrônicos ou quaisquer
outros.
O fabricante não garante que o hardware funcionará corretamente
em quaisquer ambientes ou aplicações e não dispõe de garantia ou
representação, tanto expressa ou implícita, em relação à qualidade,
desempenho, negociabilidade ou adequação a um propósito
particular de software ou da documentação.  O fabricante reserva-
se o direito de realizar modificações no hardware, software e
documentação sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou
organização sobre a revisão ou alteração efetuada.

Todas as marcas e nomes de produtos são marcas registradas dos
seus respectivos proprietários.

© Copyright 2005
Todos os Direitos Reservados


	Conteúdo do Pacote
	Visão Geral
	1: Instalando o AP+2 como um Ponto de Acesso
	Instalando o Hardware
	Adicionando Equipamentos à sua Rede Sem Fio

	2: Instalando o AP+2 como um Cliente Ethernet
	3: Instalando o AP+2 como um Repetidor
	4: Configurando Segurança
	5: Opções Avançadas
	Visualizando a Página de Estado do Sistema
	Utilizando a Página de Configuração de Senha
	Utilizando a Página do Modo de Operação
	Utilizando a Página de Configuração de LAN
	Utilizando a Página de Configuração de Sem Fio
	Acessando as Páginas de Configuração de WEP/WPA
	Visualizando a Página da Lista de Clientes
	Utilizando a Página de Filtragem de Endereço MAC
	Utilizando a Página de Busca de Site
	Utilizando a Página de Configuração de Repetidor
	Utilizando a Página de Ferramentas de Configuração
	Utilizando a Página de Atualização de Firmware
	Utilizando a Página de Reinicialização

	Anexo A: Solução de Problemas
	Anexo B: Especificando a Configuração TCP/IP
	Configuração TCP/IP do Windows
	Configuração TCP/IP do Macintosh
	Configuração TCP/IP do Linux

	Anexo C: Descrição de LED
	Anexo D: Serviços de Suporte Técnico da Zoom
	Rede Mundial Web
	Ferramenta de Procura Smart Facts™
	(Smart Facts™ Q&A Search Engine)
	(Somente para a versão em Inglês)
	Contate a Zoom por E-mail
	Contate a Zoom por Telefone
	Retorno de Unidades Defeituosas

	Anexo E: Informações Regulatórias

