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1 Segurança
1.1 Explicação da mensagem de segurança

!

Advertência!
Indica uma situação arriscada que, se não for evitada, pode
resultar em morte ou lesões graves.

!

Cuidado!
Indica uma situação arriscada que, se não for evitada, pode
resultar em lesões secundárias ou moderadas.

Aviso!
Indica uma situação que, se não for evitada, pode resultar em
danos ao equipamento ou ao ambiente, ou em perda de dados.

1.2 Precauções de segurança

!

Cuidado!
A instalação deve ser realizada somente por técnicos
qualificados e de acordo com o Código Elétrico Nacional
(NEC 800 CEC Seção 60)os códigos locais aplicáveis.

1.3 Instruções de segurança importantes
Leia, siga e guarde todas as instruções de segurança a seguir
para referência futura. Siga todos os avisos antes de operar o
dispositivo.
– Limpe-a apenas com um pano seco. Não use limpadores

líquidos ou em aerossol.
– Não instale o dispositivo perto de nenhuma fonte de calor,

como radiadores, aquecedores, fogões ou outros
equipamentos (inclusive amplificadores) que produzam
calor.

– Nunca derrame nenhum tipo de líquido no dispositivo.
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– Tome precauções para proteger o dispositivo de surtos de
eletricidade e raios.

– Opere o dispositivo somente com o tipo de fonte de
alimentação indicado na etiqueta.

– Instale-o de acordo com as instruções do fabricante e os
códigos locais aplicáveis.

– Utilize somente os anexos/acessórios especificados pelo
fabricante.

– Proteja todos os cabos de conexão contra possíveis danos,
principalmente nos pontos de conexão.

– Não viole o mecanismo de segurança de um plugue
polarizado ou do tipo terra.

– Os dispositivos conectados permanentemente devem ter
um plugue de alimentação externo de fácil acesso ou um
interruptor de alimentação multipolar, de acordo com as
regras de instalação.

– Os dispositivos conectáveis devem ter uma tomada com
soquete facilmente acessível instalada perto do
equipamento.

– Desconecte a unidade da tomada antes de limpá-la. Siga as
instruções fornecidas com a unidade.

– Quaisquer aberturas no envoltório da unidade foram
projetadas para fins de ventilação, evitando
sobreaquecimentos e garantindo um funcionamento
confiável. Não bloqueie nem cubra essas aberturas.

– Deixe um espaço de aproximadamente 5 cm (2 pol.) até o
objeto seguinte.

– Não coloque a unidade dentro de um envoltório a menos
que haja a devida ventilação, ou se as instruções do
fabricante tiverem sido seguidas.

– Não use esta unidade perto de água, como, por exemplo,
perto de uma banheira, pia, cesta de lavanderia, em um
porão molhado ou úmido, perto de uma piscina, em uma
instalação ao ar livre ou em qualquer área classificada
como local úmido.
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– Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não
exponha esta unidade a chuva ou umidade.

– Nunca introduza nenhum tipo de objeto nesta unidade
através de suas aberturas, pois esse objeto pode tocar em
pontos de tensão perigosos ou provocar curto-circuito em
peças, o que pode resultar em incêndios ou choques
elétricos.

– Para maior proteção durante tempestades de raios, ou ao
deixar essa unidade sem supervisão e sem utilização por
períodos prolongados, desconecte a unidade da tomada
elétrica e desconecte o sistema de cabos. Fazer isso
prevenirá danos à unidade causados por raios e surtos de
energia.

– Os cabos de alimentação devem ser posicionados de modo
a reduzir a probabilidade de serem pisados ou espremidos
por objetos colocados sobre ou ao lado deles, prestando-se
atenção principalmente nos cabos e plugues, nas tomadas
de uso geral e no ponto em que eles saem do aparelho.

– Não abra nem remova a tampa para consertar esta unidade
por conta própria. Ao abrir ou remover as tampas, você
pode ser exposto a tensão perigosa ou a outros perigos.
Encaminhe toda a manutenção para o serviço técnico da
Bosch.

– Siga as regulações de engenharia elétrica aplicáveis.
– Tome as devidas precauções de manuseio de CMOS/MOS-

FET para evitar descargas eletrostáticas ao adicionar ou
substituir discos rígidos.

– Instale a unidade somente em locais secos e protegidos
contra intempéries.

– Ao instalar a unidade em um quadro elétrico, certifique-se
de que a unidade e as unidades de fonte de alimentação
estão suficientemente aterradas.

– Conecte a unidade a uma tomada elétrica aterrada.
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– A fim de proteger o dispositivo, deve-se garantir que a
proteção do circuito de derivação tenha um fusível de, no
máximo, 16 A. Isso deve estar em conformidade com
NEC800 (CEC Seção 60).

– Todas as portas de entrada/saída são circuitos de extra
baixa tensão de segurança (SELV, na sigla em inglês). Os
circuitos SELV devem ser conectados somente a outros
circuitos SELV.

– Desconecte a fonte de alimentação antes de mover a
unidade. Mova a unidade com cuidado. Força ou impactos
excessivos podem danificar a unidade e os discos rígidos.

– Se não for possível garantir um funcionamento seguro da
unidade, deixe-a fora de serviço e guarde-a para que não
seja operada sem autorização. Nesses casos, a unidade
deve ser inspecionada pela Bosch Security Systems.

– Desconecte a fonte de alimentação e providencie a
manutenção do dispositivo por parte de um técnico
qualificado nos seguintes casos, considerando-se que um
funcionamento seguro não é mais possível:
– O cabo/plugue de alimentação foi danificado.
– Líquidos ou objetos estranhos entraram no dispositivo.
– O dispositivo foi exposto a água ou a condições

climáticas extremas.
– O dispositivo está falhando, mesmo com uma

instalação/operação corretas.
– O dispositivo sofreu uma queda de uma certa altura,

ou seu envoltório foi danificado.
– O dispositivo ficou armazenado por um período muito

longo em condições adversas.
– O desempenho do dispositivo mudou

consideravelmente.
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1.4 Avisos

Aviso!
O sistema operacional inclui os mais recentes patches de
segurança do Windows disponíveis no momento em que a
imagem de software foi criada. Recomendamos manter seu
dispositivo atualizado usando a funcionalidade de atualização
online.

Aviso!
A perda de vídeo é inerente à gravação de vídeo digital;
portanto, a Bosch Security Systems não pode ser considerada
responsável por nenhum dano resultante da perda de
informações de vídeo.
Para minimizar o risco de perda de informações,
recomendamos sistemas de gravação múltiplos e redundantes,
bem como um procedimento de back-up de todas as
informações analógicas e digitais.

Eliminação
O seu produto Bosch foi desenvolvido e fabricado
com materiais e componentes de alta qualidade
que podem ser reutilizados.
Este símbolo significa que os dispositivos elétricos
e eletrônicos que atingiram o fim de sua vida útil
devem ser descartados separadamente do lixo
doméstico.
Na UE, já existem sistemas de coleta separados
para produtos elétricos e eletrônicos usados.
Descarte estes dispositivos no seu ponto de coleta
de lixo local ou em um centro de reciclagem.

Aviso!
Não descarte as baterias no lixo doméstico. Descarte as
baterias somente em pontos de coleta adequados e, no caso
das baterias de lítio, cubra os polos.
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Não coloque esta unidade em uma base, tripé,
suporte ou apoio instável. A unidade pode cair,
causando lesões graves e/ou danos graves à
unidade.

Informações sobre vendas, entrega, armazenamento e período
de vida útil
Não se aplica nenhuma restrição nem condição referente à
venda ou entrega deste produto.
Caso seja armazenado conforme as condições especificadas, o
período de armazenamento não tem nenhuma restrição.
Se for utilizado para a finalidade especificada, em conformidade
com as instruções de segurança e especificações técnicas, o
período de vida útil do produto será o período esperado para
este tipo de produto.

Informações sobre o uso do equipamento
O dispositivo serve apenas para instalações profissionais. A
operação dos dispositivos destina-se ao uso industrial,
comercial, pessoal ou doméstico. Não há nenhuma restrição
quanto ao uso do dispositivo em áreas comerciais ou industriais,
exceto as mencionadas nas informações de segurança.

1.5 FCC e UL
Informações relativas a FCC e ICES
(Somente para modelos feitos para uso nos EUA e no Canadá)
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os
limites definidos para dispositivos digitais de Classe B, de
acordo com a Parte 15 das Regras FCC e o ICES-003 da Industry
Canada. Esses limites foram estabelecidos para garantir uma
proteção razoável contra interferências danosas quando o
aparelho estiver sendo operado em uma instalação residencial.
Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de
radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo
com o manual de instruções, pode causar interferências
danosas para as comunicações por rádio. Porém, não há
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garantia que não venha a ocorrer interferência em uma
instalação em particular. Se esse equipamento provocar
interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que
pode ser determinada por desligar e ligar o equipamento, o
usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência por meio
de uma ou mais das medidas a seguir:
– Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
– Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
– Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito

diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
– Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/

televisão, caso precise de ajuda.
Não deve ser feita nenhuma modificação intencional ou
acidental não aprovada expressamente pela parte responsável
pela conformidade. Qualquer modificação desse tipo pode
anular a autoridade do usuário de operar o equipamento. Se
necessário, o usuário deve consultar o revendedor ou um
técnico experiente de rádio/televisão para saber que ação
corretiva tomar.
O usuário poder achar útil o seguinte livreto preparado pela
Comissão Federal de Comunicações: "How to Identify and
Resolve Radio-TV Interference Problems" (Como identificar e
solucionar problemas de interferência de rádio/TV). Esse livreto
é disponibilizado pela Agência de Impressão do Governo dos
EUA, Washington, D.C., 20402, Estoque nº 004-000-00345-4.

Isenção de responsabilidade da UL
A Underwriter Laboratories Inc. ("UL") não testou o
desempenho ou a confiabilidade da segurança ou os aspectos
de sinalização deste produto. A UL testou somente os riscos de
incêndio, choque e/ou sinistro, como definido nas Standard(s)
for Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1 . A
Certificação UL não cobre o desempenho ou a confiabilidade
dos aspectos de segurança ou sinalização deste produto.
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A UL NÃO FAZ QUALQUER DECLARAÇÃO, GARANTIA OU
CERTIFICAÇÃO COM RELAÇÃO AO DESEMPENHO OU À
CONFIABILIDADE DE QUALQUER FUNÇÃO DESTE PRODUTO
RELACIONADA À SEGURANÇA OU SINALIZAÇÃO.
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2 Documentação disponível
Este manual está disponível em diferentes idiomas. Você
também pode encontrar todos os manuais no catálogo de
produtos online.

Mais informações
Para mais informações, download de software e documentação,
visite www.boschsecurity.com e vá até a página correspondente
ao produto.
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3 Visão geral do sistema
O sistema DIVAR IP 5000 é uma solução multifuncional de
gravação acessível e fácil de usar para sistemas de vigilância em
rede de até 32 canais. Todos os canais são pré-licenciados.
Executando a solução completa de gravação Bosch, o DIVAR IP
5000 é um dispositivo de armazenamento IP inteligente que
oferece uma solução profissional de gravação de vídeo com fácil
manuseio.
O DIVAR IP 5000 é uma unidade de mini torre de 4 baias que
combina gerenciamento avançado e gerenciamento de gravação
de última geração em um único dispositivo de gravação IP
econômico e plug-and-play para clientes voltados para TI.
O DIVAR IP 5000 possui um design integrado com excelente
desempenho energético a um preço muito acessível e que
ostenta por completo a qualidade Bosch.
Fácil de instalar e operar, o sistema DIVAR IP 5000 possui
recursos baseados em assistente e configuração centralizada
para reduzir o tempo de instalação. Todos os componentes são
pré-instalados e pré-configurados. Basta conectar a unidade à
rede e ligá-la — o DIVAR IP 5000 está pronto para começar a
gravar imediatamente.
O DIVAR IP 5000 possui unidades de disco rígido SATA-II
substituíveis pela frente. Todo o software do sistema é pré-
instalado e pré-ativado — criando um dispositivo de gravação de
vídeo pronto a usar.

3.1 Vistas do dispositivo
Há vários LEDs na frente e na parte traseira do chassi. Os LEDs
mostram o status geral do sistema e a atividade e a integridade
de componentes específicos.



14 pt-BR | Visão geral do sistema DIVAR IP 5000

2018.07 | V2 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Visão frontal:

1

52 3 4

6

1 Trava da tampa frontal 4 LED de atividade de LAN

2 LED de ligado/desligado 5 LED de status do sistema

3 LED de acesso ao disco
rígido

6 LED de disco rígido
individual
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Vista traseira do DIVAR IP:

3 41 2 75 6

1 Botão para restaurar
padrões de fábrica

5 2 x Saídas de alarme

2 1 x Porta de vídeo
Observação: Somente
para solução de
problemas.

6 2 x Entradas de alarme

3 2 x Ethernet (RJ45) 7 Conexão elétrica de 100 –
240 VCA
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4 4 x USB 3.0
Observação: Somente
para solução de
problemas.

3.2 Descrição do LED – Painel frontal
Este capítulo descreve os visores de LED na parte frontal do
chassi.

Indicador
LED

Cor do
LED

Estado
do LED

Descrição

LED de
alimentaç
ão

N/D Apagado Dispositivo desligado

Azul Aceso
(padrão)

Em operação

LED do
HDD

N/D Apagado Sem acesso ao disco

Azul Piscand
o

Acesso ao disco

LED de
LAN

N/D Apagado Rede desconectada

Azul Aceso Rede conectada

Azul Piscand
o

Atividade de rede

LED do
sistema

N/D Apagado O sistema inicializou no modo
de operação normal.

Azul Piscand
o

O sistema está inicializando
ou uma atualização de
software está sendo aplicada.

Vermelh
o

Aceso Erro de software indefinido.
Entre em contato com o
suporte técnico.
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Indicador
LED

Cor do
LED

Estado
do LED

Descrição

LED de
disco
rígido
individual

N/D Apagado
(padrão)

Nenhuma unidade de disco
rígido configurada para este
compartimento.

Azul Aceso Unidade de disco rígido
presente e em funcionamento.

Azul Piscand
o

Integridade da unidade de
disco rígido fora do ideal —
atenção necessária.

Vermelh
o

Aceso Uma unidade de disco rígido
foi configurada para este
compartimento, mas não está
funcionando.

3.3 Descrição do LED da porta de LAN – painel
traseiro
Este capítulo descreve o LED da porta de LAN na parte traseira
do chassi.,

Conector de LAN:

1 2

Nº Indicador
LED

Cor do
LED

Estado
do LED

Estado da NIC

1 LED RJ45
(esquerda)

N/D Apagado Sem conexão ou 10
Mbps

Verde Aceso 100 Mbps
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Nº Indicador
LED

Cor do
LED

Estado
do LED

Estado da NIC

Amarelo Aceso 1000 Mbps

2 LED RJ45
(direita)

Amarelo Aceso Conexão ativa

Amarelo Piscand
o

Atividade de
transmissão ou
recebimento
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4 Configuração do chassi
Este capítulo aborda as etapas necessárias para instalar
componentes e realizar a manutenção no chassi.

!

Cuidado!
Revise os avisos e precauções listados no manual antes de
configurar ou fazer qualquer manutenção neste chassi.

Observe os pré-requisitos a seguir ao adicionar ou substituir
discos rígidos.

Pré-requisitos:
– Na configuração de RAID, todos os discos rígidos da

unidade devem ter a mesma capacidade

Aviso!
Insira os discos rígidos antes da partida inicial do sistema.

Veja também
– Segurança, página 4
– Instalação de uma unidade de disco rígido, página 20

4.1 Remoção de bandejas de unidades de disco
rígido
As unidades de disco rígido são montadas em suportes para
simplificar sua instalação e remoção do chassi. Esses suportes
de unidades de disco rígido também ajudam a promover um
fluxo de ar adequado para os compartimentos de unidades de
disco rígido.

Para remover bandejas de unidades de disco rígido do chassi:
1. Desligue o sistema.
2. Pressione o botão de liberação no suporte de disco rígido.

Fazer isso estende a alça do suporte de unidade.
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3. Use a alça para puxar o suporte de unidade com a unidade
para fora do chassi.

4. Insira o suporte de unidade com a nova unidade no
compartimento do chassi, certificando-se que a alça do
suporte de unidade esteja totalmente fechada.

4.2 Instalação de uma unidade de disco rígido
As unidades de disco rígido são montadas em suportes de
unidades de disco rígido.

Para instalar uma unidade de disco rígido no suporte de
unidade de disco rígido:
1. Remova a unidade do suporte.
2. Instale uma nova unidade no suporte com o lado da placa

de circuito impresso voltado para baixo de modo que os
furos de montagem se alinhem aos furos do suporte.

3. Recoloque o suporte de unidade no compartimento do
chassi, certificando-se que a alça do suporte de unidade
esteja totalmente fechada.

Aviso!
Recomendamos usar as respectivas unidades de disco rígido
Bosch. As unidades de disco rígido são componentes críticos e,
por isso, são selecionadas cuidadosamente pela Bosch com
base nos índices de falhas disponíveis. Não há suporte a
unidades de disco rígido não fornecidas pela Bosch.
Informações sobre unidades de disco rígido com suporte
podem ser encontradas na ficha técnica no catálogo online de
produtos Bosch.

Veja também
– Documentação disponível, página 12
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5 Instalação – etapas iniciais
Os sistemas DIVAR IP são fornecidos com um assistente de
configuração baseado em navegador pré-instalado.

5.1 Notas de configuração
Por padrão, os sistemas DIVAR IP são configurados para obter
um endereço de rede válido a partir do servidor DHCP na rede
local. Em redes pequenas, esta tarefa costuma ser executada
por um roteador de internet. Se não houver servidor DHCP na
rede, o DIVAR IP utilizará as seguintes configurações de rede:
– Endereço IP: 192.168.0.200
– Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Aviso!
Recomendamos enfaticamente não alterar configurações do
sistema operacional. O acesso ao sistema operacional deve ser
feito apenas para fins de solução de problemas. Alterações
podem resultar no mau funcionamento do sistema.

5.2 Conexão da unidade
O sistema DIVAR IP é fornecido pronto para usar. O aplicativo
fornece uma solução fácil de instalar e intuitiva de usar para
sistemas de vigilância em rede.

Conexão da unidade:
1. Conecte a unidade e as câmeras à rede.
2. Conecte a unidade à fonte de alimentação.
3. Ligue a unidade.

Observação:  Durante essa configuração inicial, o LED de
sistema permanece piscando. Quando o sistema estiver
pronto para operar, o LED de sistema parará de piscar. As
páginas do assistente baseado na Web do DIVAR IP podem
ser acessadas de qualquer navegador na rede. Use essas
páginas do assistente baseado na Web para fazer a
configuração básica do sistema.
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6 Obtenção de uma configuração
básica
O DIVAR IP 5000 oferece um assistente de configuração fácil de
usar que permite configurar facilmente as opções básicas de um
sistema menor.
Para obter uma configuração básica usando o Assistente de
configuração:
1. Abra um navegador da Web em qualquer PC na rede e

insira o endereço IP do DIVAR IP na barra de endereços. Em
seguida, pressione Enter. A página Bem-vindo do Assistente
de configuração é exibida.
Observação:
Caso não saiba o endereço IP, faça o seguinte:
– Somente um DIVAR IP 5000 existe na rede

Insira http://mydivar ou https://mydivar e

pressione Enter. A página Bem-vindo do Assistente de
configuração é exibida.
Observação: Use o mydivar somente se houver um

DIVAR IP na mesma rede, mas não em caso de
múltiplos DIVAR IP.

– Há múltiplos DIVAR IP 5000 na mesma rede:
Use a ferramenta IP Helper para exibir todos os
dispositivos com seus respectivos endereços IP. A
ferramenta está disponível no catálogo online na
página do produto DIVAR IP 5000.

2. Na página Bem-vindo, selecione o idioma preferido e clique
em Iniciar configuração.

3. Percorra o assistente e siga as instruções. Cada uma das
páginas fornece informações sobre como usá-la.

4. Após a conclusão do Assistente de configuração, seu
sistema terá uma configuração básica disponível. Se a
configuração básica precisar ser ampliada, use a
configuração avançada.
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Veja também
– Uso da ferramenta IP Helper, página 34
– Configuração avançada, página 26
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7 Configuração avançada – rede dupla
Os sistemas DIVAR IP oferecem suporte à separação de redes.
Os usuários podem conectar ambas as interfaces de rede a dois
switches diferentes e configurar as opções de TCP/IP. Isso
permite separar os dispositivos e a rede pública.

Por padrão, ambas as interfaces de rede são combinadas em
uma única interface.
Para separar as interfaces de rede:
1. Abra um navegador da Web em qualquer PC na rede.
2. Na barra de endereços do navegador da Web, insira o

http://mydivar/configurationsite or http://<IP

address of DIVAR IP>/configurationsite e pressione

Enter. A janela de configuração do DIVAR IP é exibida.
3. Na janela Configuração, expanda Network e, em seguida,

clique em Acesso de rede.
4. Clique para limpar a caixa de seleção Enable teaming of

network interfaces e, em seguida, configure as interfaces
de rede.

5. Insira suas alterações e salve a configuração.
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Aviso!
Se o modo de agrupamento estiver desativado:
Para conectar a rede da câmera, use a conexão de rede no
backplane rotulado com 1. Isso significa que todas as câmeras
para reprodução ao vivo e gravação devem estar acessíveis
nessa rede.
A segunda conexão de rede no backplane pode ser usada para
uplink, por exemplo.

Aviso!
Por questões de desempenho, não use o sistema DIVAR IP
como uma ponte de rede entre duas redes.
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8 Configuração avançada
A configuração avançada permite que configure o sistema de
que você precisa.

Para usar a configuração avançada:
1. Abra um navegador da Web em qualquer PC na rede.
2. Na barra de endereços do navegador da Web, insira o

http://mydivar/configurationsite or http://<IP

address of DIVAR IP>/configurationsite e pressione

Enter. A janela de configuração do DIVAR IP é exibida.
Observação: Se a interface do usuário do DIVAR IP já
estiver aberta, clique na guia Configuração.

3. Selecione a página desejada na estrutura de árvore para
fazer as alterações.
– Página Dispositivos de vídeo 

Adição e remoção de dispositivos
Substituição de dispositivos
Configuração de câmeras e imagens de vídeo
Ajuste da qualidade de vídeo
Adição de dispositivos não listados via RTSP
Definição das configurações de detecção de
movimento

– Página Gravação
Definição de fases e atribuição de propriedades a
fases
Definição do modo de gravação
Edição da qualidade de vídeo

– Página Alarmes
Adição e exclusão de ações
Configuração de entradas e saídas de alarme
Configuração de propriedades de e-mail
Configuração de cenários de alarme

– Página Network
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– Identificação de dispositivos DIVAR IP
Configuração da interface de rede
Seleção de um provedor de DNS dinâmico
Teste das conexões para sistemas DIVAR IP 5000
Adição de contas
Página Sistema
Seleção do idioma
Configuração da senha
Configuração do fuso horário, data e hora
Definição do modo de armazenamento
Manutenção do sistema
Gerenciamento de certificados

4. Faça as alterações e salve a configuração.

Aviso!
Use a ajuda que está disponível para cada página.

Veja também
– Obtenção de uma configuração básica, página 22
– Monitoramento do sistema, página 28
– Uso da ferramenta IP Helper, página 34
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9 Manutenção do sistema
9.1 Monitoramento do sistema

O DIVAR IP Dashboard é usado para monitorar o status de um
sistema DIVAR IP a partir de qualquer PC na rede.
O DIVAR IP Dashboard fornece informações sobre o sistema
DIVAR IP.

Aviso!
Para configurar o sistema, use o Assistente de configuração
primeiro para obter uma configuração básica. Em seguida (se
necessário), abra o menu Configuração para a configuração
avançada.

Para usar o DIVAR IP 5000 Dashboard:
1. Abra um navegador da Web em qualquer PC na rede.
2. Na barra de endereços do navegador da Web, insira o

http://mydivar/dlacockpit or http://<IP address

of DIVAR IP>/dlacockpit e pressione Enter. A janela

Dashboard do DIVAR IP 5000 é exibida.
Observação: Se a interface do usuário do DIVAR IP já
estiver aberta, clique na guia Painel.

3. Selecione a página desejada na estrutura de árvore para
obter informações do sistema.
– Página Informações do sistema

Exibe o status do sistema, informações de unidades de
disco rígido e logs de eventos, por exemplo.

– Página Registo
Exibe informações do livro de registro.

– Página Monitor do dispositivo
Exibe todos os dispositivos conectados com nome de
dispositivo, tipo de dispositivo, versão do firmware,
status, criptografia da gravação e largura de banda.
Oferece um botão Actualizar manualmente... e
Actualização a partir da Internet para atualizar o
software do sistema.
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Aviso!
Use a ajuda que está disponível para cada página.

Veja também
– Obtenção de uma configuração básica, página 22
– Configuração avançada, página 26

9.2 Recuperação da unidade
Os procedimentos a seguir descrevem como restaurar a
configuração padrão do software e a imagem padrão de fábrica.

Aviso!
Antes de recuperar o DIVAR IP, recomendamos fazer backup da
configuração.

Opção 1: A unidade está em operação
4 Pressione o botão de restaurar os padrões de fábrica na

parte traseira da unidade por 10 segundos. A configuração
padrão do software será restaurada. Os dados nos discos
rígidos não serão excluídos.

Opção 2: A unidade está desligada
4 Mantenha pressionado o botão de redefiniçao de fábrica na

parte traseira da unidade e pressione o botão liga/desliga
na frente. A imagem padrão de fábrica será restaurada. Os
dados nos discos rígidos não serão excluídos.

Aviso!
Para ambas as opções, você poderá acessar o site da unidade
após 30 minutos.

Veja também
– Backup da configuração, página 30
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9.3 Backup da configuração
O procedimento a seguir descreve como fazer backup da
configuração.

Aviso!
Recomendamos fazer backup da configuração com frequência
para que os backups recentes estejam sempre disponíveis, se
necessário.

Para fazer backup da configuração:
1. Na configuração do DIVAR IP, expanda Sistema e, em

seguida, clique em Assistência técnica.
2. Para fazer backup da configuração, clique em  para

expandir o grupo Cópia de segurança e recuperação e, em
seguida, clique em Fazer cópia de segurança. Uma caixa de
diálogo é exibida.

3. Clique em Guardar. O local em que a configuração é salva
depende das configurações do navegador.
Observação: Se desejar selecionar um diretório de destino
específico para o arquivo de backup, clique na seta à
direita do botão Guardar e, em seguida, clique em Salvar
como.

4. Para encontrar o backup, clique no botão Iniciar do
Windows, digite downloads na caixa de pesquisa e

pressione Enter.
Uma caixa de diálogo contendo o arquivo de backup é
exibida.

9.4 Adição/substituição de discos rígidos
Observe os pré-requisitos a seguir ao adicionar ou substituir
discos rígidos.

Pré-requisitos:
– Na configuração de RAID, todos os discos rígidos da

unidade devem ter a mesma capacidade
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9.4.1 Expansão de uma unidade de 2 discos
Você pode expandir uma unidade com discos rígidos adicionais.

Para adicionar discos rígidos a uma unidade de 2 discos:
1. Desligue a unidade pressionando o botão liga/desliga.
2. Insira os novos discos rígidos no compartimento do chassi,

certificando-se que a alça do suporte de unidade esteja
totalmente fechada.

3. Ligue a unidade pressionando o botão liga/desliga.
4. Abra o Dashboard do DIVAR IP com qualquer navegador.

Para fazer isso, na barra de endereços do navegador da
Web, insira http://mydivar/dlacockpit ou http://<IP

address of DIVAR IP>/dlacockpit e, em seguida,

pressione Enter. O Dashboard do DIVAR IP 5000 exibe a
mensagem que você deve abrir Configuração > Gestão de
discos para ajustar a configuração.

5. Clique em Configuração para abrir a configuração.
6. Expanda Sistema e clique em Gestão de discos.
7. Para adicionar a capacidade de armazenamento dos discos

rígidos ao sistema, siga as instruções que são exibidas.
8. Após a conclusão da configuração do disco rígido, o LED de

status do disco individual à direita do suporte de disco se
tornará azul.

Veja também
– Configuração do chassi, página 19

9.4.2 Expansão de uma unidade vazia
Você pode expandir uma unidade vazia com discos rígidos
adicionais.

Para adicionar discos rígidos a uma unidade vazia:
1. Insira os novos discos rígidos no compartimento do chassi,

certificando-se que a alça do suporte de unidade esteja
totalmente fechada.

2. Ligue a unidade pressionando o botão liga/desliga.
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3. A unidade identifica os discos rígidos como novos e inicia o
menu de recuperação automaticamente.
Após a conclusão do processo de recuperação, o software
DIVAR IP é instalado. O LED de status do disco individual à
direita do suporte de disco se tornará azul.

4. Faça uma configuração básica usando o assistente de
configuração.

Veja também
– Configuração do chassi, página 19
– Obtenção de uma configuração básica, página 22

9.4.3 Substituição de discos rígidos
Se um disco rígido falhar, o LED de status do disco individual à
direita do suporte de disco se tornará vermelho.

Para substituir discos rígidos:
1. Remova o disco rígido defeituoso. Use a alça para puxar o

suporte de disco para fora do chassi.
Observação: É possível remover o disco rígido com o
sistema em operação.

2. Desligue a unidade pressionando o botão liga/desliga.
3. Insira os novos discos rígidos no compartimento do chassi,

certificando-se que a alça do suporte de unidade esteja
totalmente fechada.

4. Ligue a unidade pressionando o botão liga/desliga.
5. Abra o Dashboard do DIVAR IP com qualquer navegador.

Para fazer isso, na barra de endereços do navegador da
Web, insira http://mydivar/dlacockpit ou http://<IP

address of DIVAR IP>/dlacockpit e, em seguida,

pressione Enter. O Dashboard do DIVAR IP 5000 exibe a
mensagem que você deve abrir Configuração > Gestão de
discos para ajustar a configuração.

6. Clique em Configuração para abrir a configuração.
7. Expanda Sistema e clique em Gestão de discos.
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8. Para adicionar a capacidade de armazenamento dos discos
rígidos ao sistema, siga as instruções que são exibidas.

9. Após a conclusão da configuração do disco rígido, o LED de
status do disco individual à direita do suporte de disco se
tornará azul.

Veja também
– Configuração do chassi, página 19

9.5 Atualização do sistema
O procedimento a seguir descreve como atualizar o sistema
manualmente.

Para atualizar o DIVAR IP manualmente:
1. No DIVAR IP Dashboard, clique em Monitor do dispositivo

na estrutura em árvore.
2. Clique em Actualizar manualmente. 

Uma caixa de diálogo onde você pode procurar o arquivo de
atualização é exibida.

Para atualizar o DIVAR IP usando a Internet:
1. No DIVAR IP Dashboard, clique em Monitor do dispositivo

na estrutura em árvore.
2. Clique em Actualização a partir da Internet.

Aviso!
Se o seu sistema estiver conectado à Internet, ele verificará
automaticamente as atualizações. Caso uma atualização esteja
disponível, você poderá fazer download e instalá-la
diretamente. Se o seu sistema não estiver conectado à Internet,
você poderá fazer o download do pacote de atualização mais
recente manualmente nas páginas do produto. A atualização do
seu sistema inclui todos os componentes e dispositivos de
câmera. A atualização levará de 5 a 10 minutos e as gravações
serão interrompidas durante o processo de atualização.



34 pt-BR | Manutenção do sistema DIVAR IP 5000

2018.07 | V2 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH

9.6 Uso da ferramenta IP Helper
O IP Helper da Bosch é uma pequena ferramenta do Windows
que permite aos usuários exibir todos os dispositivos IP com
endereços IP localizados em uma rede. Com essa ferramenta, o
usuário pode descobrir endereços IP de dispositivos e
configurar as opções de rede dos dispositivos IP de maneira
rápida e fácil sem possuir conhecimento especializado. O IP
Helper é um programa que pode ser executado diretamente,
sem necessidade de instalação. Você pode usar qualquer PC na
rede para abrir o IP Helper. É possível abrir o IP Helper
diretamente de um pen drive USB.
A ferramenta IP Helper está disponível para download:
– no catálogo online na página do produto DIVAR IP 5000
– em http://mydivar.com
– em http://downloadstore.boschsecurity.com/

Para encontrar sistemas DIVAR IP:
1. Clique duas vezes na ferramenta IP Helper

(iphelper.exe).

2. Uma caixa de diálogo é aberta para exibir todos os
dispositivos IP com seus endereços IP localizados na rede.
Procure o sistema DIVAR IP que deseja configurar e anote o
endereço IP.
Observação: Para identificar um sistema DIVAR IP,
pressione LED intermitente.

http://mydivar.com
http://downloadstore.boschsecurity.com/
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10 Contrato de licença do usuário final
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