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Visão Geral

Os capítulos neste Manual de Usuário descrevem como:

•  Instalar o Adaptador USB Sem Fio Tipo G num computador
Windows

•  Conectar seu computador a uma rede

•  Ativar segurança no Adaptador USB Sem Fio Tipo G

•  Utilizar as características avançadas do Wireless-G USB
Utility (Utilitário do Adaptador USB Sem Fio Tipo G).

Capítulos 1 e 2 abrangem os fundamentos importantes que você
necessita para estabelecer uma conexão e ativar segurança.

Se estiver interessado em características mais avançadas do
Adaptador USB Sem Fio Tipo G, favor refira-se ao Capítulo 3.  O
capítulo explica como criar perfis tais que se possa desviar sua
conexão de rede de uma rede para uma outra,  monitorar a
potência de sua conexão de rede, renovar um endereço IP e
examinar uma lista de redes disponíveis.
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1
Instruções de Instalação

Este capítulo fornece instruções simples para a instalação do
Adaptador USB Sem Fio Tipo G num computador Windows.
Se o Adaptador USB instalado num computador e o mesmo
estiver conectado a uma rede (usando o libreto Breviário -
Quick Start que vem separado), pode pular este capítulo e
iniciar no Capítulo 2: Configurando Segurança.

O que há no Pacote?
O Adaptador USB Sem Fio Tipo G inclui o seguinte:

•  Adaptador USB Sem Fio Tipo
G

•  CD contendo o Assistente de
Instalação e Documentação

•  Cabo de Extensão USB

•  Manual Breviário

Antes de Iniciar
Antes da instalação do Adaptador USB Sem Fio Tipo G, verifique
que o seu computador possui o seguinte:

•  Porta USB disponível

•  Windows XP, 2000, Me, or
98SE

•  Reprodutor de CD

•  6 MB de espaço livre de
disco rígido

Lembrete aos Usuários de Windows 98SE —  Se você estiver usando
Windows 98SE, seu computador deve possuir pelo menos 64MB de RAM e uma
CPU de 300 MHz ou mais rápida.  Também, você poderá necessitar o CD de
Instalação do Windows 98SE disponível durante o processo de configuração.
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Instalando o Adaptador
USB Sem Fio Tipo G
Importante!  É primordial que o software seja instalado antes de
se inserir o Adaptador USB Sem Fio Tipo G no seu computador.
O Assistente de Instalação lhe indicará quando deve-se
introduzir o Adaptador na porta USB.

1111 Insira o CD Sem Fio Tipo G (Wireless-G CD) no
Reprodutor de CD.  O CD deve automaticamente iniciar-se e a
tela Selecione lingua deve surgir.  Selecione sua linguagem.
(Se o CD não se iniciar automaticamente, na área de trabalho
do Windows, dê um clique no botão Iniciar, tecle Executar e,
em seguida, digite D:\setup.exe  onde D é a letra de seu
Reprodutor de CD.)

2222 Do menu de escolhas, selecione Assistente de Instalação ,
depois USB Adapter.  (Lembrete aos Usuários de
Windows Me  —  Se você estiver pronto para fazê-lo,
reinicialize o seu computador depois deste passo ter sido
completado.)
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3333 O programa de configuração prepara os arquivos para
instalação.

4444 Da tela Choose Destination Location (Escolher Localização
de Destino) a maioria das pessoas deve aceitar a destination
folder (pasta de destino) predefinida onde os arquivos serão
instalados ou pode-se navegar e selecionar uma pasta diferente.
Dê um clique em Next (Seguinte) após efetuar a sua escolha.

5555 Quando estiver pronto, insira o Adaptador USB Sem Fio Tipo
G na porta USB do seu computador.

(Certifique-se primeiro em remover a capa de plástico.)  Se
preferir, pode utilizar o cabo de extensão USB que acompanha
o Adaptador para tentar orientá-lo para desempenho ótimo.
De qualquer maneira, tenha certeza de que os conectores estão
bem encaixados.
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Se o seu computador estiver executando…
Windows XP, prossiga no passo 6.
Windows 2000, prossiga no passo 9.
Windows 98SE, prossiga no passo 10.
Windows Me, prossiga no passo 11.

6666 Usuários do Windows XP:  Se perguntado, “O Windows
pode conectar-se à Atualização de Windows para procura
de software ?” dê um clique em Não, agora não e, depois,
tecle Seguinte.

7777 Quando perguntado, “O que deseja que o assistente faça ?”
selecione Instalar o software automaticamente e, em
seguida, tecle Seguinte.
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8888 Na janela A concluir o assistente, tecle Concluir.

(Nota: Se uma janela de alerta sobre o teste de Logo Windows,
dê um clique em Continuar. Prossiga no passo 11.
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9999 Usuário do Windows 2000:  Quando perguntado “Do you
want to continue the installation?” (“Deseja continuar a
instalação ?”), tecle Yes (Sim). Prossiga no passo 11.

10101010 Usuários do Windows 98SE: Se estiver pronto para a
Instalação do Windows 98SE via CD, insira-o no
Reprodutor e tecle OK. Prossiga no passo 11.

11111111 A janela Assistente de Instalação deverá surgir e instalar o
software.
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12121212 Quando a instalação estiver completada, tecle Yes, I want
to restart my computer now (Sim, desejo reinicializar o
meu computador agora) e, em seguida, tecle Finish
(Finalizar). Seu laptop reinicializará.

Seu Adaptador USB Sem Fio Tipo G foi instalado !  Prossiga
em Conseguindo Conectar-se na página 11.
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Conseguindo Conectar-se
O Adaptador USB Sem Fio Tipo G suporta dois tipos de redes —
estruturada e transitória.

Se deseja conectar seu computador a uma rede que inclua um
ponto de acesso sem fio ou roteador sem fio, prossiga em
Conexão de Rede Estruturada na página 12.

Se deseja conectar seu computador a uma rede que consiste um
grupo de outros computadores sem fio e que não inclui um ponto
de acesso sem fio ou roteador sem fio, prossiga em Conexão de
Rede Transitória na página 14.
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Conexão de Rede Estruturada
Dentro de uma rede estruturada, o Adaptador USB Sem Fio Tipo
G conecta seu computador a um ponto de acesso sem fio ou
roteador sem fio padrão 802.11b ou 802.11g.

Antes que estes passos sejam completados, certifique-se de que um
ponto de acesso sem fio ou um roteador sem fio faz parte da rede a
qual deseja conectar-se.

1111  Após a instalação do Adaptador USB Sem Fio Tipo G e seu
computador ter sido reinicializado, o Wireless-G USB Utility
(Utilitário de Adaptador USB Sem Fio Tipo G) abre a janela
tipo aba Configuration (Configuração).  (Nota: Se a janela
não surgir, dê um clique duplo no ícone Wireless-G USB
Utility na sua área de trabalho.)

2222 Tecle a lista tipo ve
Rede) e selecione o
Se estiver utilizando
Rede Zoom, o Net

Nota: Se a lista tipo venezian
o nome da rede que se deseja
de Site) e, em seguida, Scan (
Depois, tecle na aba Configu
tipo veneziana Network Na
Adaptador USB Sem Fio Tipo G

neziana Network Name, SSID (Nome de
 nome da rede para qual deseja conectar-se.
 um ponto de acesso sem fio ou Nó de
work Name (Nome de Rede) será zoom.

a Network Name (Nome de Rede) estiver vazia ou
 não estiver visível, tecle a aba Site Survey (Procura
Investigação) para recuperar uma lista de redes.
ration (Configuração) e selecione sua rede da lista

me (Nome de Rede).
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3333 Escolha as seguintes configurações:

! Network Type (Tipo de Rede): Infrastructure
(Estruturada)

! Transmit Rate (Taxa de Transmissão): auto (automática)
Se desejar que a Transmit Rate (Taxa de Transmissão)
ajuste-se automaticamente para o máximo desempenho,
selecione auto. Se desejar especificar uma velocidade fixa,
escolha uma delas na lista tipo veneziana.
Nota: A maioria das pessoas deve selecionar auto.

! Power Save (Economia de Energia): Disabled
(Desativada)

4444 Tecle Save (Salvar) e Apply Change (Aplicar Modificação).

5555 Seu computador deve estar conectado agora à rede.  Acione o
seu navegador Web e vá a uma página Web familiar para
verificar sua conexão.

Se estiver conectado com sucesso à Internet e deseja ativar a
segurança, refira-se ao Capítulo 2: Configurando Segurança
na página 18. Se não obteve êxito ao conectar-se, refira-se ao
Anexo B: Solução de Problemas na página 36.
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Conexão de Rede Transitória
O Adaptador USB Sem Fio Tipo G suporta as redes do tipo
transitória.  Este tipo de rede também é conhecida como rede
parceiro-a-parceiro.  Dentro de uma rede transitória, o Adaptador
USB Sem Fio Tipo G conecta seu computador diretamente a
outros computadores que estão usando adaptadores sem fio.  A
rede não inclui um ponto de acesso sem fio ou roteador sem fio.

Redes Transitórias operam bem para conexões com poucos
computadores ou com usuários que necessitam criar uma rede
LAN sem fio temporária.  Por exemplo, um grupo de pessoas
numa sala de reunião pode querer compartilhar uma conexão
Internet.  Uma vez que cada computador possui um adaptador sem
fio e faz parte de uma rede transitória, os usuários podem,
facilmente, compartilhar esta conexão entre computadores.  Redes
transitórias, também, operam bem quando de uma dificuldade
temporária, caso os roteadores sem fio e pontos de acesso sem fio
parem de operar.

Siga estes passos para configurar uma conexão de rede transitória.

1111  Após a instalação do Adaptador USB Sem Fio Tipo G e
reinicialização de seu computador, o Wireless-G USB Utility
(Utilitário de Adaptador USB Sem Fio Tipo G) abre a janela
tipo aba Configuration (Configuração).  (Nota: Se a janela
não surgir, dê um clique duplo no ícone Wireless-G USB
Utility) na sua área de trabalho.)

2222 Se o seu laptop for o primeiro computador ou o principal a ser
configurado na rede transitória, entre em Network Name –
SSID (Nome de Rede) na caixa. O nome é sensível e pode ser
constituído de números ou letras. Se o seu laptop estiver
conectado a uma rede transitória existente, dê um clique na
lista tipo veneziana e selecione o nome da rede a qual deseja
conectar-se.
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Nota: Se a lista tipo veneziana Network Name (Nome de Rede) estiver vazia ou
o nome da rede que se deseja não estiver visível, tecle a aba Site Survey (Procura
de Site) e, em seguida, Scan (Investigação) para recuperar uma lista de redes.
Depois, tecle na aba Configuration (Configuração) e selecione sua rede da lista
tipo veneziana Network Name (Nome de Rede).

3333 Escolha as seguintes configurações:

! Network Type (Tipo de Rede): Ad Hoc (Transitória)

! Transmit Rate (Taxa de Transmissão): auto (automática)
Se desejar que a Transmit Rate (Taxa de Transmissão)
ajuste-se automaticamente para o máximo desempenho,
selecione auto. Se desejar especificar uma velocidade fixa,
escolha uma delas na lista tipo veneziana.
Nota: A maioria das pessoas deve selecionar auto.

! Channel (Canal): O canal deve igualar-se ao canal
configurado pelos outros equipamentos na rede transitória;
entretanto, se o seu laptop for o primeiro a ser
configurado na rede transitória, selecione um canal. Deve
estar dentro dos limites permitidos em sua localidade: USA
- 11 canais, Japão - 14 canais, Europa - 13 canais.
Igualmente, de modo a evitar interferência, é
recomendável que haja uma diferença de 5 canais entre o
seu canal e o canal que estiver sendo usado por uma outra
rede dentro destes limites.
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Tecle Site Survey (Procura de Site) e depois Scan
(Investigar) para verificar a configuração de canal de outras
redes dentro destes limites. Se não estiver seguro de qual o
canal a ser utilizado, selecione o predefinido – canal 6.

4444 Tecle Save (Salvar) e Apply Change (Aplicar Modificação).

5555 Quando conectado a uma rede transitória, será necessário
configurar um endereço IP estático. Favor, refira-se ao Anexo
A: Configurações TCP/IP na página 30 para ajuda sobre
estas configurações.

6666 Seu laptop deve estar conectado à rede agora. Acione o seu
navegador Web e vá a uma página Web familiar para verificar
sua conexão.

Se estiver conectado com sucesso à Internet e deseja ativar
segurança, prossiga no Capítulo 2: Configurando Segurança na
página 18. Se não obteve êxito ao conectar-se, refira-se a Solução
de Problemas na página 36.
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Entendendo o Indicador
Luminoso de Enlace (LED)
O Indicador Luminoso de Enlace (LED) do Adaptador USB Sem
Fio Tipo G são descritos na seguinte tabela:

Estado do LED Descrição
Aceso (On) (Verde) Indica uma conexão válida a uma rede estruturada ou

transitória.

Piscando Devagar Indica que o Adaptador USB Sem Fio Tipo G está
procurando por redes disponíveis.

Piscando Rápido Indica que o Adaptador USB Sem Fio Tipo G está
transmitindo ou recebendo dados.
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2
Configurando Segurança

Este capítulo apresenta como ativar segurança no Adaptador USB
Sem Fio Tipo G utilizando WPA e WEP.

Importante! Se estiver usando um ponto de acesso sem fio ou um roteador sem
fio na sua rede, deve-se primeiro ativar a segurança no ponto de acesso ou
roteador sem fio. Então, deve-se ativar a segurança no Adaptador USB Sem Fio
Tipo G usando a mesma configuração que foi usada para o ponto de acesso sem
fio e roteador sem fio na rede. Por exemplo, se o ponto de acesso sem fio foi
configurado como WPA e com uma senha, deve-se ativar uma segurança WPA no
Adaptador USB Sem Fio Tipo G e inserir esta mesma senha.

Pode-se selecionar uma das duas maneiras de configurar e
implementar segurança na sua rede sem fio:

•  WPA PSK (WiFi ® Protected Access Pre-Shared Key - Chave
Pré-compartilhada para Acesso Protegido sob Marca
Registrada WiFi)
WPA oferece melhor segurança que WEP, porém só pode ser
usada se todos os seus equipamentos sem fio suportam WPA.
Igualmente, WPA não pode ser utilizada em redes transitórias.
Para segurança WPA, vá até a página 19.

•  WEP (Wired Equivalent Privacy - Privacidade Equivalente
para Rede Fiada) 64- e 128-bits.  Para segurança WEP, vá até a
página 20.
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Configuração de Segurança
Utilizando WPA PSK (Chave
Pré-Compartilhada)

1111 Na janela Configuration (Configuração), dê um clique na aba
Security (Segurança).

2222 Tecle o botão Security OFF (Segurança Desligada) para
mudar para Security ON (Segurança Ativa).

3333 Tecle a lista tipo veneziana Authentication Type (Tipo de
Autenticação) e selecione WPA-PSK..

4444 Insira a mesma senha que foi usada para ativar a segurança no
ponto de acesso sem fio ou roteador sem fio. (Lembrete: A
senha no ponto de acesso sem fio ou roteador sem fio deve ser
o primeiro a ser estabelecido.) A senha pode ser de até 63
caracteres, com um mínimo de 8 caracteres. Podem ser usados
números e letras maiúsculas e minúsculas.

5555 Tecle Save (Salvar) e Apply Change (Aplicar Modificação).
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Configurando Segurança
Utilizando WEP

1111 Na janela Configuration (Configuração), dê um clique na aba
Security (Segurança).

2222 Tecle o botão Security OFF (Segurança Desligada) para
mudar para Security ON (Segurança Ativa).

3333 Tecle a lista tipo veneziana Authentication Type (Tipo de
Autenticação) e selecione WEP.

4444 Tecle a lista tipo veneziana Authentication Mode (Modo de
Autenticação) e selecione Open (Abrir) ou Shared
(Compartilhado). Todos os equipamentos na sua rede devem
utilizar o mesmo modo de autenticação. O modo de
autenticação Open (Abrir) é mais seguro que o modo de
autenticação Shared (Compartilhado).

5555 Usuários de Tipo de Rede Estruturada – Necessita-se saber
a senha ou chave do ponto de acesso sem fio ou roteador sem
fio na sua rede. Para inserir a senha, assinale a caixa Use
Passphrase (Use Senha) e insira-a na caixa. Em seguida,
prossiga no passo 9. Para inserir uma chave, insira-a na caixa
apropriada. Depois, prossiga no passo 9.
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Se não souber a senha ou chave do ponto de acesso ou
roteador sem fio, vá até o menu Security (Segurança) do
ponto de acesso ou roteador sem fio onde foi ativada a
segurança para o equipamento e procure pela senha ou chave.

Usuários de Tipo de Rede Transitória – Necessita-se saber
a senha ou chave(s) do equipamento sem fio onde a segurança
foi primeiramente ativada. Para inserir a senha, assinale a caixa
Use Passphrase (Usar Senha) e insira-a. Depois, prossiga no
passo 9. Para inserir uma chave, insira-a na caixa apropriada.
Em seguida, prossiga no passo 9.

Se não souber a senha da chave, vá ao menu Security
(Segurança) do equipamento sem fio onde a segurança foi
primeiramente ativada e procure a senha ou chave.

Se o Adaptador USB Sem Fio Tipo G for o primeiro
equipamento onde a segurança será ativada, uma senha ou
chave necessita ser criada:

•  Criar uma senha se todos os equipamentos sem fio na sua
rede são da marca Zoom.  Prossiga no passo 6.

•  Criar uma chave se todos os equipamentos na sua rede não
são da marca Zoom.  Prossiga no passo 7.

6666 Criando uma senha – Assinale a caixa Use Passphrase (Usar
senha). Em seguida insira uma senha. Ela é sensível a tamanho
da letra com um mínimo de 1 caracter e máximo de 63
caracteres. Os caracteres podem ser letras maiúsculas,
minúsculas e números. Prossiga no passo 9.

7777 Criando uma chave – Dê um clique na lista tipo veneziana
Key Type (Tipo de Chave) e selecione 40/64-bit encryption
(codificação de 40/64 bits) ou 104/128-bit encryption
(codificação de 104/128 bits). Nota: A WEP de 128 bits
fornece melhor segurança do que a de 64 bits, porém a WEP
de 128 bits tende a diminuir o desempenho da rede.

A codificação de 64 bits exige que se crie pelo menos uma
chave com caracteres hexadecimais, mas permite que se crie até
quatro chaves. A codificação de 128 bits exige uma chave que
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contenha somente caracteres hexadecimais. A variação desses
caracteres vai de 0 a 9 e de A a F. Tem-se, também, a opção de
40/64-bit ASCII ou 104/128-bit ASCII. Uma seleção ASCII
exigirá que se crie chaves com caracteres ASCII (letras
minúsculas, maiúsculas e números).

8888 Use a tabela para identificar o número de caracteres necessários
a serem inseridos à(s) sua(s) chave(s):

Se você selecionar o tipo
de chave...

Insira exatamente...

64-bit Hexadecimal
(Hexadecimal de 64 bits)

10 caracteres. Eles podem
ser maiúsculos de A a F e 0 a
9.

64-bit ASCII (ASCII de 64
bits)

5 caracteres. Podem ser
quaisquer letras maiúsculas
ou minúsculas e números.

128-bit Hexadecimal
(Hexadecimal de 128 bits)

26 caracteres. Podem ser
maiúsculos de A a F e 0 a 9.

128-bit ASCII (ASCII de 128
bits)

13 caracteres. Podem ser
quaisquer letras maiúsculas
ou minúsculas e números.

9999 Tecle Save (Salvar) e Apply Change (Aplicar Modificação).
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3
Opções Avançadas

O Zoom Wireless-G USB Utility Zoom Wireless-G USB Utility Zoom Wireless-G USB Utility Zoom Wireless-G USB Utility (Utilitário de Adaptadores USB
Sem Fio Tipo G da Zoom)    fornece opções tais que se pode
criar perfis, monitorar a potência de sinal de sua conexão de
rede, liberar e renovar um endereço IP e investigar redes
disponíveis. Este capítulo mostra quando e como utilizar cada
uma destas opções.
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Criando Perfis
Um perfil é uma coleção de configurações necessárias a uma
conexão sem fio específica.  Se planeja-se usar mais do que uma
rede, pode-se criar um perfil para cada uma delas e, em seguida,
mudar para seu perfil quando quiser conectar-se a uma rede
particular.  Por exemplo, pode-se querer configurar uma rede
doméstica e uma rede de trabalho, cada uma das quais possui
diferentes dados de configurações.  Ao criar dois perfis, pode-se
armazenar as configurações de cada rede e, em seguida, mudar
rapidamente e facilmente de uma rede para a outra pela seleção do
perfil apropriado.

1111 Dê um clique na aba Configuration (Configuração) e, depois,
no botão New (Novo).

2222 Na caixa de texto, digite o nome do novo perfil que se deseja
criar.

3333 Clique na aba Common (Comum) e insira suas instruções de
configuração. Para ajudar no estabelecimento de sua
configuração, favor refira-se a Conseguindo Conectar-se na
página 11.
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4444 Depois de inserir seus dados de configuração, tecle Save
(Salvar) e Apply Change (Aplicar Modificação).

5555 Clique na aba Security (Segurança) para configurá-la no perfil.
Favor, refira-se às instruções no Capítulo 2: Configurando
Segurança na página 18. Quando terminar de inserir sua
configuração de segurança, tecle Save (Salvar) e Apply
Change (Aplicar Modificação).
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Utilizando a Informação de
Enlace
A janela Link Information (Informação de Enlace) apresenta
instruções sobre sua rede sem fio.  As informações podem ser úteis
se um problema de conexão estiver sendo solucionado.  A figura
mostra as informações que são apresentadas pela janela Link
Information (Informação de Enlace):

•  Network Name – SSID (Nome de
Rede): O nome da rede sem fio a qual
o seu laptop está conectado.

•  Connection MAC Address
(Endereço MAC de Conexão): O
endereço MAC do roteador ou ponto
de acesso sem fio.

•  Channel (Canal): O canal de
freqüência Wi-Fi.

•  Current Connection Speed
(Velocidade de Conexão Atual): Faixa
de Transmissão de Cartão PC Sem Fio
Tipo G.

•  Operating Mode (Modo de
Operação): O modo de operação
(802.11b ou 802.11g) de sua rede.
Modo 802.11g transmite mais rápido e
possui maior alcance do que o modo
802.11b.

•  Receive Packets (Pacotes Recebidos): O
número de pacotes que são recebidos sem
erros.

•  Transmit Packets (Pacotes Transmitidos): O
número de pacotes que são transmitidos sem
erros.

•  Signal Strength (Potência de Sinal): A
potência do sinal de transmissão na qual os
pacotes foram recebidos expressa como uma
porcentagem da máxima potência permitida.
Nota: Pode-se ajustar a Signal Strength
(Potência de Sinal) utilizando o cursor
deslizante Transmit Power (Potência de
Transmissão) na parte inferior da aba
Configuration/Advanced (Configuração
/Avançada). Está pré-configurada para a
potência de transmissão máxima.

•  Link Quality (Qualidade de Enlace): A
qualidade de enlace da transmissão.
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Renovando a Informação IP
Podem existir períodos durante a conexão os quais sua conexão de
rede não está funcionando corretamente. Parte da solução do
problema pode envolver o estabelecimento de uma nova
informação IP para o Cartão PC Sem Fio Tipo G. (Nota:
Consignar novos endereços IP é somente aplicável a usuários de
redes estruturadas, não a usuários de redes transitórias.) Para
designar novos endereços IP, faça o seguinte:

1111 Tecle na aba IP Information (Informação IP), depois na
Release (Liberar).

2222 As caixas IP Address (Endereço IP) e Gateway (Nó de Rede)
mostrarão zeros no seu conteúdo.

3333 Tecle Renew (Renovar) e as caixas mostrarão o novo endereço
IP para o equipamento.

•  Client IP Address (Endereço IP
de Cliente): Endereço IP de seu
laptop.

•  Gateway IP Address (Endereço
IP de Nó de Rede) : Endereço IP
de Nó de Rede.

•  Client Host Name (Nome de
Host de Cliente): O nome de seu
laptop na rede, normalmente o
nome do fabricante.

•  Client IP Subnet Mask
(Máscara de Subrede IP de
Cliente): Uma máscara usada para
determinar a subrede de um
endereço IP.

•  Release (Liberação): Libera a
informação IP tal que a nova
informação pode ser enviada do
ponto de acesso sem fio ou
roteador sem fio.

•  Renew (Renovar): Envia nova
informação IP para o Cartão PC
Sem Fio Tipo G.
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Utilizando Busca de Site e
Investigação
Use a janela Site Survey (Busca de Site) e a ferramenta Scan
(Investigação) quando necessitar realizar qualquer um dos seguintes
itens:

•  Encontrar uma lista de nomes de redes às quais você pode
conectar-se.

•  Verificar a diferença entre o canal de sua rede e outras redes
dentro dos limites.

•  Verificar se a segurança está ativa na sua rede.

•  Identificar o endereço MAC de seu ponto de acesso sem fio ou
roteados sem fio.

•  Verificar a potência de sinal de sua rede.

•  Verificar o tipo de rede (estruturada ou transitória) de sua rede.

Verificar o modo de operação (802.11b ou 802.11g) de sua rede.



Capít

Para usar a ferramenta, tecle a aba Site Survey (Busca de Site) e,
em seguida, tecle o botão Scan (Investigação). Como pode ser
notado na figura, o Network Type (Tipo de Rede), Network
Name (Nome de Rede), Mode (Modo), Security (Segurança)
Signal Strength (Potência de Sinal), Channel (Canal) e MAC
Address (Endereço de MAC) são mostrados na janela. Ícones
indicam Network Type (Tipo de Rede), Operating Mode (Modo
de Operação) e Security (Segurança).

•   indica uma rede do tipo estruturada

•  indica uma rede do tipo transitória
•  indica que a segurança está ativa
•   e  indicam o modo de operação (802.11b ou 802.11g)

da rede

•  Network Type (Tipo de Rede):
        Transitória ou 
E

•  N
R
l

•  M
o
d
t
m
8

•  Secure (Seguro): Segurança ativada
ou não.
ulo 3: Opções Avançadas 29

struturada
etwork Name (Nome de
ede): O nome da rede a qual o

aptop está conectado.
ode (Modo): O modo de

peração (802.11b ou 802.11g)
e sua rede.  O modo 802.11g
ransmite mais rápido e possui
aior alcance do que o modo

02.11b.

•  Signal (Sinal): A potência e
qualidade de suas transmissões.

•  Channel (Canal): O canal de
freqüência Wi-Fi.

•  MAC Address (Endereço MAC):
Numa rede estruturada, o endereço
MAC do rotea-dor sem fio ou
ponto de acesso sem fio. Numa
rede transitória, o endereço MAC
do primeiro computador da rede a
ser ligado.
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Anexo A
Configurações TCP/IP

O Windows tem endereçamento dinâmico (DHCP)
preestabelecido.  Isto é a configuração correta para uma rede
estruturada, mas necessita ser modificada se estiver usando uma
rede transitória. Por favor, vá até a seção que corresponde ao
Sistema Operacional Windows.

Windows XP

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

aaaa Na área de trabalho, tecle o botão Iniciar, aponte sobre
Painel de Controle e, em seguida tecle Ligaçöes de
Rede.

bbbb Tecle com o botão da direita no ícone Ligaçöe de Área
Local e selecione Propriedades.
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cccc Selecione o item Zoom Wireless-G USB Adapter
(Adaptador USB Sem Fio Tipo G da Zoom) e em seguida
TCP/IP, e tecle o botão Propriedades.

dddd Se estiver numa rede transitória, prossiga no passo 2.  Se
estiver numa rede estruturada, prossiga no passo 3.
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2222 Para Redes Transitórias: Finalize o seguinte para configurar o
endereçamento IP estático:

aaaa Certifique-se que Obter um endereço IP
automaticamente não está selecionado. Depois, verifique
as caixas identificados por: Utilizar o seguinte endereço
IP e Utilize os seguintes endereços de servidor DNS.

bbbb Se o seu laptop é o primeiro computador a ser configurado
na rede transitória, insira 10.0.0.5 para o Endereço IP. Se
estiver sendo adicionado a uma rede transitória existente,
some uma unidade ao último dígito, por exemplo, 10.0.0.6,
10.0.0.7.

cccc Insira 255.255.255.0 para Máscara de sub-rede. A
Máscara de sub-rede deve ser a mesma para cada
computador de sua rede transitória.

dddd Insira 10.0.0.5 para o Gateway prédefinido e Servidor de
DNS preferido. (Este é o endereço IP do primeiro
computador que foi configurado na sua rede transitória.)
O Gateway prédefinido e Servidor DNS preferido deve
ser o mesmo para cada computador na sua rede transitória.
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O endereçamento IP estático foi configurado para que o seu
laptop na sua rede transitória!

3333 Para Redes Estruturadas:  Para estabelecer suas configurações
DHCP, finalize o seguinte:

aaaa Assegure que Obter automaticamente um endereço IP
está selecionado.

bbbb Assegure que tanto Obter automaticamente o endereço
do servidor DNS quanto Ativar DNS estão selecionados.
Todos os campos para endereçamento IP estático devem
estar vazios.

Windows 2000

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

aaaa Na área de trabalho, tecle o botão Iniciar, aponte sobre
Configurações e, em seguida, tecle Ligaçöes de Rede.

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

cccc Selecione o item Zoom Wireless-G USB Adapter em
seguida TCP/IP, e tecle o botão Propriedades.

dddd Se estiver numa rede transitória, prossiga no passo 2. Se
estiver numa rede estruturada, prossiga no passo 3.

2222 Finalize o seguinte para configurar o endereçamento IP
estático:

aaaa Certifique-se que Obter automaticamente um endereço IP
não está selecionado. Depois, verifique as caixas
identificados por: Utilizar o seguinte endereço IP e Utilizar
os seguintes endereços de servidor DNS.

bbbb Se o seu laptop é o primeiro computador a ser configurado
na rede transitória, insira 10.0.0.5 para o Endereço IP. Se
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estiver sendo adicionado a uma rede transitória existente,
some uma unidade ao último dígito, por exemplo, 10.0.0.6,
10.0.0.7.

cccc Insira 255.255.255.0 para Máscara de sub-rede.  A
máscara de sub-rede deve ser a mesma para cada
computador de sua rede transitória.

dddd Insira 10.0.0.5 para o Gateway prédefinido e Servidor de
DNS Preferido. (Este é o endereço IP do primeiro
computador que foi configurado na sua rede transitória.)
O Gateway prédefinido e Servidor de DNS preferido
deve ser o mesmo para cada computador na sua rede
transitória.

O endereçamento IP estático foi configurado para que o seu
laptop na sua rede transitória!

Windows 98SE/Me

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

aaaa Na área de trabalho, tecle o botão Iniciar, aponte sobre
Configurações e, em seguida, em Painel de Controle.

bbbb Dê um clique duplo no ícone Rede para mostrar sua caixa
de diálogo Rede.

cccc Selecione o item Zoom Wireless-G USB Adapter
(Adaptador USB Sem Fio Tipo G) e, em seguida,
TCP/IP e tecle o botão Propriedades e, em seguida tecle
OK.

dddd Se estiver numa rede transitória, prossiga no passo 2. Se
estiver numa rede estruturada, prossiga no passo 3.

2222 Finalize o seguinte para configurar o endereçamento IP
estático:
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aaaa Certifique-se que Obter automaticamente um
Endereço IP não está selecionado. Depois, tecle o botão
Especificar um endereço IP.

bbbb Se o seu laptop é o primeiro computador a ser configurado
na rede transitória, insira 10.0.0.5 para o Endereço IP. Se
estiver sendo adicionado a uma rede transitória existente,
some uma unidade ao último dígito, por exemplo, 10.0.0.6,
10.0.0.7.

cccc Insira 255.255.255.0 para Máscara da sub-rede. A
máscara de sub-rede deve ser a mesma para cada
computador de sua rede transitória.

dddd Insira 10.0.0.5 para o Gateway prédefinido. (Este é o
endereço IP do primeiro computador que foi configurado
na sua rede transitória.) Tecle na aba Gateway e insira
10.0.0.5 no campo Gateway prédefinido. O Gateway
prédefinido deve ser o mesmo para cada computador na
sua rede transitória.

eeee Insira 10.0.0.5 para o Servidor de DNS preferido. (Este é
o endereço IP do primeiro computador que foi
configurado na sua rede transitória.) Tecle a aba
Configuração DNS e, em seguida, tecle Ativar DNS.
Insira 10.0.0.5 para o Servidor de DNS preferido. O
servidor de DNS preferido deve ser o mesmo para cada
computador na sua rede transitória.

O endereçamento IP estático foi configurado para que o seu
laptop na sua rede transitória!

3333 Para Redes Estruturadas: Para verificar suas configurações
DHCP, finalize o seguinte:

aaaa Assegure-se que Obter automaticamente um endereço IP
está selecionado.

bbbb Assegure-se que tanto Obter automaticamente o
endereço de servidor DNS quanto Ativar DNS estão
selecionados. Todos os campos para endereçamento IP
estático devem estar vazios.
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Anexo B
Solução de Problemas

Se o seu Adaptador USB Sem Fio Tipo G não estiver funcionando
apropriadamente, primeiro execute o Zoom Wireless-G USB
Utility (Utilitário do Adaptador USB Sem Fio Tipo G da Zoom)
na sua área de trabalho do Windows. O Utilitário produzirá um
relatório contendo os resultados, apresentando-os na parte superior
da tela.

- Se o software informar Zoom Wireless-G USB Adapter, vá
ao passo 2.

- Se o software informar Wireless USB Adapter not found
(Adaptador USB Sem Fio não encontrado), prossiga no passo
1.

1111 Tente o seguinte para fazer com que o Adaptador USB Sem
Fio Tipo G funcione:

aaaa Certifique-se que o Adaptador USB Sem Fio Tipo G está
realmente conectado ao computador, tanto diretamente
quanto através do seu cabo USB curto.

bbbb Desligue o computador e, em seguida, ligue-o.  Depois,
verifique se o Adaptador USB Sem Fio Tipo G está
funcionando.

cccc Certifique-se que o Adaptador USB Sem Fio Tipo G não
está danificado fisicamente.

dddd Tente inserir o Adaptador USB Sem Fio Tipo G numa
outra porta USB.

eeee Se possível, tente instalar o Adaptador USB Sem Fio Tipo
G num outro computador.

ffff Desconecte, um de cada vez, outros equipamentos USB do
seu computador  e  verifique se o Adaptador USB Sem Fio
Tipo G passa a funcionar.
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gggg Se o Adaptador USB Sem Fio Tipo G ainda não funciona,
desinstale-o e, em seguida, reinstale-o.  Primeiro,
desconecte-o da porta USB, selecione Iniciar – Todos os
Programas – Zoom Wireless-G USB Utility (Utilitário
USB Sem Fio Tipo G da Zoom) – Uninstall Zoom
Wireless-G USB Utility (Desinstalar Utilitário USB Sem
Fio Tipo G da Zoom).  Depois, reinstale o Adaptador
USB Sem Fio Tipo G.

hhhh Se o cartão ainda não funcionar, chame o Suporte Técnico.
Por favor, refira-se ao Anexo C: Serviços de Suporte
Técnico da Zoom na página 40.

2222 Execute este passo se o Zoom Wireless-G USB Utility
(Utilitário de Adaptador USB Sem Fio Tipo G da Zoom)
informou Zoom Wireless-G USB Adapter (Adaptador USB
Sem Fio Tipo G da Zoom). Com o seu computador ligado,
verifique o LED no Adaptador USB Sem Fio Tipo G.

Estado do LED Condição

Verde Fixo Verde fixo significa que o
enlace de rádio sem fio está
estabelecido.  Se o LED
estiver verde fixo, prossiga
no passo 3.

Verde piscando devagar O adaptador está
procurando por uma
conexão, mas não consegue
encontrá-la.  Se o LED
estiver verde e piscando
devagar, tente o seguinte:
− Modifique a orientação

de seu Adaptador.  Por
exemplo, tente movê-lo
de uma posição vertical
para uma horizontal.
(Pode utilizar o cabo de
extensão para mudar a
orientação do seu
Adaptador.)

− Tente mover o
adaptador sem fio para
um novo local.  Por
exemplo, se o seu
computador estiver
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localizado no chão,
tente movê-lo para uma
mesinha ou um outro
local da sala.

− Se possível, tente
mover o equipamento
sem fio (como um ponto
de acesso sem fio) com
o qual você está
tentando se comunicar.
Pode-se, também,
querer modificar a
orientação da(s)
antena(s) daquele
equipamento.

Verde piscando rápido Os dados estão sendo
transmitidos ou recebidos.
Se o LED estiver verde e
piscando rápido, prossiga no
passo 3.

O LED não está nada aceso Chame o Suporte Técnico.
Favor, refira-se ao Anexo
C: Serviços de Suporte
Técnico da Zoom na
página 40.

3333 Execute o Zoom Wireless-G USB Utility (Utilitário do
Adaptador USB Sem Fio Tipo G de marca Zoom). Verifique
os valores estabelecidos em Configuration/Common
(Configuração/Comum) para certificar-se que os valores
estabelecidos em SSID e Network Type (Tipo de Rede) para
o Adaptador USB Sem Fio Tipo G são os mesmos que
estabelecidos para os outros equipamentos sem fio na sua rede
sem fio.

Depois, verifique os valores estabelecidos em Configuration
/Security (Configuração/Segurança) para certificar-se que o
Adaptador USB Sem Fio Tipo G tem a mesma configuração
de segurança que os outros equipamentos sem fio na sua rede
sem fio. Certifique-se que a sua Passphrase (senha) de
segurança ou sua configuração manual de segurança são as
mesmas, lembrando que estas são sensíveis a tamanho de letra.
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4444 Cheque sua configuração TCP/IP como descrito no Anexo A
na página 30.

− Se estiver numa rede estruturada é altamente desejável que
esteja usando Endereçamento Dinâmico (DHCP).  Neste caso,
certifique-se que sua configuração TCP/IP do Zoom
Wireless-G USB Adapter (TCP/IP do Adaptador USB Sem
Fio Tipo G de Zoom) está estabelecida como Obter
automaticamente um endereço IP.

− Se estiver numa rede transitória, certifique-se que a sua
configuração TCP/IP do Zoom Wireless-G USB Adapter
(TCP/IP do Adaptador USB Sem Fio Tipo G de Zoom)
especifica um endereço IP que está na mesma subrede que os
outros equipamentos na sua rede sem fio transitória.  Por
exemplo, se os equipamentos na sua rede transitória possuem
endereços IP tais como 10.0.0.1 a 10.0.0.8, pode-se utilizar o
endereço 10.0.0.9.

5555 Se o cartão ainda não funcionar, chame o Suporte Técnico. Por
favor, refira-se ao Anexo C: Serviços de Suporte Técnico da
Zoom na página 40.
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Anexo C
Serviços de Suporte Técnico

Zoom

A Zoom possui uma variedade de serviços de suporte técnico
disponíveis aos clientes.  Esforçamo-nos em 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.

Pedidos aos membros de suporte técnico telefônico da Zoom são
na sua maioria desperdício de tempo e, algumas vezes, você terá
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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™
(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.
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

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



Adaptador USB Sem Fio Tipo G44

Anexo D
Informações Regulatórias

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 Wireless-G USB Adapter
Tipo Model 4410

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

2001
2002-08
2002-08

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 v1.6.1 2004-11
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e está portanto em conformidade com as disposições e os requisitos essenciais da
Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de
1999 relativos aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de
telecomunicações e ao reconhecimento mútuo da sua conformidade e com as
disposições do Anexo II  (procedimento de Avaliação de Conformidade referido
no artigo 10(3)).
O seguinte organismo notificado foi consultado no procedimento da Avaliação de
Conformidade:

Número do organismo notificado Nome e morada
N/A

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

Empresa Zoom 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 4410/TF
Efectuado em Boston, MA, USA
Data June 30, 2005

Nome e cargo 
Director, Engenharia de Manutenção

Condições de Uso e de Operação em Países da
Comunidade Européia
Êste aparelho está projetado para operar em todos os países da Comunidade
Européia.
Requisitos operacionais em área interna versus área externa, exigências de licenças
e canais de operação autorizados aplicam-se a alguns países como descritos abaixo:
Lembrete:  O usuário deve utilizar o utilitário de instalação fornecido com este
produto para assegurar que os canais de operação atendem as regras de utilização
de espectro para os países da Comunidade Européia como descritos abaixo.
• Êstes aparelhos requerem que o usuário ou o instalador insira devidamente o
país de operação atual na interface de linha de comando como descrito no manual
de usuário, antes que o aparelho entre em operação.
• Êste aparelho automaticamente limitar-se-á aos canais autorizados assim
determinados pelo país de operação atual..  A inserção incorreta do país de
operaçãopode resultar em operação iligal e pode causar interferência prejudicial a
outro sistema.  O usuário é obrigado a assegurar que o aparelho está operando de
acordo com as limitações de canal, restrições de área interna/externa e exigências
de licença para cada país da Comunidade Européia como descrito neste
documento.
• Êste aparelho pode ser operado em área interna ou externa em todos os países da
Comunidade Européia usando a banda de 2,4 GHz: Canais 1 a 13, exceto os
indicados abaixo.
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! Na Itália, o usuário final deve solicitar uma licença da autoridade de
espectro nacional para operar êste aparelho em áreas externas.

! Na Bélgica, operação em área externa é somente permitida usando a
banda de 2,46 a 2,4835 GHz: Canal 13.

! Na França, , operação em área externa é somente permitida usando a
banda de 2,4 a 2,454 GHz: Canais 1 a 7.

Declaração sobre Descarga Eletroestática
A unidade pode exigir reinicialização após uma ocorrência de descarga
eletroestática severa.
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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.

Wi-Fi® é uma marca registrada de Wi-Fi Alliance.
Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft
Corporation.

© Copyright 2005
Todos os Direitos Reservados.
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