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1 Segurança
1.1 Explicação das mensagem de segurança

!

Aviso!
Indica uma situação de perigo que, caso não seja evitada, pode
resultar em ferimentos graves ou morte.

!

Cuidado!
Indica uma situação de perigo que, caso não seja evitada, pode
resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Nota!
Indica uma situação que, caso não seja evitada, pode resultar
em danos no equipamento ou ambiente, ou na perda de dados.

1.2 Precauções de segurança

!

Cuidado!
A instalação apenas deve ser realizada por técnicos
qualificados, de acordo com o National Electrical Code (NEC
800, CEC secção 60) ou as normas locais aplicáveis.

1.3 Instruções de segurança importantes
Leia, siga e guarde para consulta a totalidade das instruções de
segurança que se seguem. Antes de utilizar o dispositivo, preste
atenção a todos os avisos.
– Limpe apenas com um pano seco. Não utilize produtos de

limpeza líquidos ou aerossóis.
– Não instale o dispositivo junto de fontes de calor como, por

exemplo, radiadores, aquecedores, fogões, nem de outro
tipo de equipamento (incluindo amplificadores) que
produza calor.

– Nunca derrame líquidos de qualquer tipo sobre o
dispositivo.
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– Tome precauções para proteger o dispositivo contra
relâmpagos e picos de tensão.

– O dispositivo deve funcionar apenas com o tipo de fonte de
alimentação indicado na etiqueta.

– Instale de acordo com as instruções do fabricante e as
normas eletrotécnicas locais aplicáveis.

– Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo
fabricante.

– Proteja todos os cabos de ligação contra eventuais danos,
especialmente nos pontos de ligação.

– Não ignore o objetivo de segurança da ficha polarizada ou
de ligação à terra.

– Os dispositivos ligados permanentemente devem ter uma
tomada de alimentação externa, prontamente operável ou
um interruptor geral em conformidade com as normas de
instalação.

– Os dispositivos passíveis de ligação devem ter uma tomada
de alimentação facilmente acessível instalada perto do
equipamento.

– Desligue a unidade da tomada antes de a limpar. Siga todas
as instruções facultadas com a unidade.

– Todas as aberturas na caixa da unidade têm a função de
ventilação, para impedir o sobreaquecimento e garantir um
funcionamento fiável. Não obstrua nem tape estas
aberturas.

– Deixe um espaço livre de aproximadamente 5 cm (2 pol)
para o próximo objeto.

– Não coloque a unidade numa caixa, a menos que seja
garantida a ventilação adequada ou que tenham sido
seguidas as instruções do fabricante.

– Não utilize esta unidade perto de água; por exemplo, perto
de uma banheira, bacia, lavatório ou cesto de roupa suja,
numa cave húmida ou molhada, perto de uma piscina, numa
instalação exterior ou numa área considerada como local
húmido.



6 pt | Segurança DIVAR IP 5000

2016.03 | V1 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH

– Para reduzir os riscos de incêndio ou choques elétricos,
não exponha esta unidade à chuva nem à humidade.

– Nunca empurre objetos de qualquer tipo para o interior
desta unidade através das aberturas, pois podem tocar em
pontos de tensão perigosos ou provocar curto-circuitos em
peças, podendo resultar em incêndios ou choques
elétricos.

– Para uma maior proteção durante uma tempestade com
relâmpagos ou quando deixar a unidade sem vigilância nem
utilização durante longos períodos de tempo, desligue a
unidade da tomada de parede e desligue o sistema de
cabos. Assim, evitará danos na unidade devido a
relâmpagos e picos de corrente elétrica.

– Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a
não serem pisados ou ficarem entalados por elementos
colocados em cima ou contra eles, prestando especial
atenção a cabos e fichas, tomadas e ao ponto de saída do
aparelho.

– Não abra ou remova a tampa para reparar sozinho esta
unidade. A abertura ou remoção das tampas pode expô-lo a
níveis de tensão perigosos ou a outros perigos. Consulte
todos os serviços de assistência técnica do Centro de
Serviços Bosch.

– Cumpra as normas de engenharia elétrica relevantes.
– Utilize as devidas precauções de manuseamento CMOS/

MOS-FET para evitar descargas eletrostática quando
adicionar ou alterar os discos rígidos.

– Instale a unidade apenas num local seco e protegido das
intempéries.

– Para instalação num armário de distribuição, certifique-se
de que a unidade e as fontes de alimentação dispõem de
ligação suficiente à terra.

– Ligue a unidade a uma tomada de alimentação elétrica
ligada à terra.
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– Para segurança do dispositivo, a proteção do circuito de
um ramal tem de ser garantida através de um fusível com
uma amperagem máxima de 16 A. Tal tem de estar em
conformidade com a norma NEC800 (CEC secção 60).

– Todas as portas de entrada/saída são circuitos de extra-
baixa tensão de segurança (SELV). Os circuitos SELV só
devem ser ligados a outros circuitos SELV.

– Desligue a corrente antes de mover a unidade. Desloque a
unidade com cuidado. A força excessiva ou o choque pode
provocar danos na unidade e nas unidades de disco rígido.

– Se a operação segura da unidade não puder ser
assegurada, desligue-a e proteja-a contra uma operação não
autorizada. Nestes casos, entregue a unidade à Bosch
Security Systems para fins de verificação.

– Desligue a fonte de alimentação e faça com que o
dispositivo seja reparado por pessoal qualificado nos
seguintes casos, porque a operação segura já não é
possível:
– A tomada/cabo de alimentação está danificado.
– Líquidos ou corpos externos entraram no dispositivo.
– O dispositivo foi exposto à água ou a condições

ambientais extremas.
– O dispositivo está com defeito, apesar de instalação/

operação correta.
– O dispositivo caiu de uma determinada altura ou a

caixa foi danificada.
– O dispositivo foi armazenado por um longo período

sob condições adversas.
– O desempenho do dispositivo está visivelmente

alterado.
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1.4 Avisos

Nota!
A perda de vídeo é inerente à gravação de vídeo digital; por
este motivo, a Bosch Security Systems não poderá ser
responsabilizada por qualquer dano resultante de informação
de vídeo em falta.
Para minimizar o risco de perda de informações,
recomendamos a implementação de vários sistemas de
gravação redundantes e de um procedimento para fazer uma
cópia de segurança de todas as informações analógicas e
digitais.

Eliminação
O seu produto Bosch foi desenvolvido e fabricado
com materiais de alta qualidade e componentes
que podem ser reutilizados.
Este símbolo significa que os dispositivos elétricos
e eletrónicos têm de ser eliminados
separadamente do lixo doméstico, no fim da sua
vida útil.
Na U.E., já existem sistemas de recolha separados
para produtos elétricos e eletrónicos. Elimine
estes dispositivos no seu centro de recolha local
ou num centro de reciclagem.

Nota!
Não elimine pilhas no lixo doméstico. Desfaça-se das pilhas
apenas em pontos de recolha adequados e, no caso de pilhas
de lítio, proteja os polos.

Não coloque esta unidade sobre bancadas, tripés,
suportes ou apoios instáveis. A unidade pode cair,
provocando ferimentos graves e/ou danos sérios na
unidade.
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1.5 FCC e UL
Informações da FCC e ICES
(Apenas nos modelos dos EUA e do Canadá)
Este equipamento foi testado e considerado conforme com os
limites dos dispositivos digitais de Classe B, de acordo com o
estabelecido na Parte 15 das Normas FCC e ICES-003 da
Industry Canada. Estes limites destinam-se a fornecer uma
protecção razoável contra interferências prejudiciais quando o
equipamento trabalha numa instalação residencial. Este
equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de
radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo
com o manual de instruções, pode provocar interferências
prejudiciais nas radiocomunicações. No entanto, não garantimos
que a interferência não ocorra em instalações específicas. Se
este equipamento provocar interferências na recepção de rádio
ou televisão, o que pode ser determinado se ligar e desligar o
equipamento, recomenda-se que tente corrigir a interferência
recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:
– Reoriente ou mude a localização da antena receptora;
– Aumente a distância entre o equipamento e o receptor;
– Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito

diferente do circuito ao qual o receptor está ligado;
– Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/televisão

experiente para obter ajuda.
Não efectue modificações, intencionais ou não intencionais, que
não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável
pela conformidade. Tais alterações podem anular a autoridade
do utilizador para trabalhar com o equipamento. Se necessário,
o utilizador deverá consultar o revendedor ou um técnico de
rádio/televisão experiente para acções de correcção.
O seguinte folheto, preparado pela Federal Communications
Commission, poderá ser útil ao utilizador: How to Identify and
Resolve Radio-TV Interference Problems (Como identificar e
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solucionar problemas de interferência de rádio/TV). Este folheto
está disponível junto do Gabinete de Publicações do Governo
dos EUA, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

Exclusão de responsabilidade da UL
A Underwriter Laboratories Inc. ("UL") não testou o
desempenho nem a fiabilidade dos aspectos de sinalização ou
segurança deste produto. A UL limitou-se a testar os riscos de
incêndio, choque e/ou ferimentos graves ou morte, conforme
descrito na(s) Standard(s) for Safety for Information Technology
Equipment, UL 60950-1 . A certificação UL não abrange o
desempenho nem a fiabilidade dos aspectos de sinalização ou
segurança deste produto.
A UL NÃO EFECTUA QUALQUER REPRESENTAÇÃO, NÃO DÁ
QUALQUER GARANTIA/CERTIFICAÇÃO RELATIVA NEM AO
DESEMPENHO NEM À FIABILIDADE DE NENHUMA DAS
FUNÇÕES RELACIONADAS COM A SEGURANÇA OU A
SINALIZAÇÃO DESTE PRODUTO.
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2 Documentação disponível
Este manual está disponível em diversos idiomas. Pode
encontrar todos os manuais no catálogo de produtos online.

A documentação e o software para produtos da Bosch
Security Systems podem ser encontrados no catálogo de
produtos online do seguinte modo:
4 Abra qualquer browser > introduza www.boschsecurity.com

> selecione a sua região e país > inicia a pesquisa pelo
produto > selecione o produto nos resultados da pesquisa
para ver os ficheiros existentes.
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3 Vista geral do sistema
O sistema DIVAR IP 5000 é uma solução de gravação tudo-em-
um económica e fácil de utilizar para sistemas de vigilância em
rede com um máximo de 32 canais. Todos os canais têm
licenças prévias. Com uma solução de gravação completa da
Bosch, o DIVAR IP 5000 é um dispositivo inteligente de
armazenamento IP que combina uma solução de gravação de
vídeo profissional e a simplicidade de funcionamento.
O DIVAR IP 5000 é uma unidade minitorre com 4
compartimentos que combina a gestão avançada e a gestão de
gravações com tecnologia de ponta num único produto de
gravação IP plug and play acessível para clientes interessados
em TI.
O DIVAR IP 5000 tem um design integrado de elevada eficiência
energética a um preço muito acessível, não deixando, no
entanto, de oferecer a absoluta qualidade Bosch.
Fácil de instalar e utilizar, o DIVAR IP 5000 inclui configuração
com assistente e centralizada para reduzir o tempo de
instalação. Todos os componentes estão pré-instalados e
configurados. Basta estabelecer a ligação à rede e ligar a
unidade — o DIVAR IP 5000 está pronto para gravar "assim que
sai da caixa".
O DIVAR IP 5000 inclui discos rígidos SATA-II de troca frontal em
funcionamento. Todo o software do sistema está pré-instalado e
pré-ativado — proporcionando assim um sistema de gravação de
vídeo pronto a utilizar.

3.1 Vistas do dispositivo
Existem vários LEDs na parte da frente e na parte traseira do
chassis. Os LEDs mostram o estado geral do sistema e a
actividade e desempenho de componentes específicos.
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Vista frontal:

1

52 3 4

6

1 Bloqueio da tampa frontal 4 LED de actividade da LAN

2 LED de alimentação
ligada/desligada

5 LED do estado do sistema

3 LED de acesso ao disco
rígido

6 LED do disco rígido
individual
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Vista posterior do DIVAR IP:

3 41 2 75 6

1 Botão de reposição dos
valores de fábrica

5 2 x Saída de Alarme

2 1 x porta de visualização
Nota: Apenas para
resolução de problemas.

6 2 x Entrada de Alarme

3 2 x Ethernet (RJ45) 7 Fonte de alimentação 100
- 240 VAC
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4 4 x USB 3.0
Nota: Apenas para
resolução de problemas.

3.2 Descrição dos LED - Painel frontal
Este capítulo descreve os indicadores LED apresentados na
parte frontal do chassis.

Indicador
LED

Cor do
LED

Estado
do LED

Descrição

LED de
alimentaç
ão

N/D Desligad
o

Alimentação desligada

Azul Aceso
(predefi
nição)

A processar

LED do
disco
rígido

N/D Desligad
o

Sem acesso ao disco

Azul A piscar Acesso ao disco

LED da
LAN

N/D Desligad
o

Sem ligação à rede

Azul Ligado Ligação à rede

Azul A piscar Actividade de rede

LED do
sistema

N/D Desligad
o

O sistema iniciou
normalmente.

Azul A piscar O sistema está a iniciar ou
está a ser aplicada uma
actualização de software.

Vermelh
o

Ligado Erro de software indefinido.
Contacte a assistência
técnica.
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Indicador
LED

Cor do
LED

Estado
do LED

Descrição

LED do
disco
rígido
individual

N/D Apagado
(predefi
nição)

Sem disco rígido configurado
para este compartimento.

Azul Ligado Disco rígido presente e em
funcionamento.

Azul A piscar O estado do disco rígido não é
o ideal, requer atenção.

Vermelh
o

Ligado O disco rígido está
configurado para este
compartimento, mas não está
a funcionar.

3.3 Descrição dos LED da porta LAN - Painel
traseiro
Este capítulo descreve os LED da porta LAN localizados na parte
traseira do chassis.

Conector LAN:

1 2

N.º Indicador
LED

Cor do
LED

Estado
do LED

Estado da NIC

1 LED do
RJ45
(lado
esquerdo)

N/D Desligad
o

Sem ligação ou 10 Mb/
s

Verde Ligado 100 Mb/s

Amarelo Ligado 1000 Mb/s



DIVAR IP 5000 Vista geral do sistema | pt 17

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2016.03 | V1 | DOC

N.º Indicador
LED

Cor do
LED

Estado
do LED

Estado da NIC

2 LED do
RJ45
(lado
direito)

Amarelo Ligado Ligação activa

Amarelo A piscar A transmitir ou receber
actividade
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4 Configuração do chassis
Este capítulo cobre os passos necessários para a instalação dos
componentes e para executar a manutenção do chassis.

!

Cuidado!
Reveja os avisos e precauções indicados no manual antes
executar a montagem ou a manutenção neste chassis.

Tenha em atenção os seguintes pré-requisitos ao adicionar ou
substituir discos rígidos.

Pré-requisitos:
– Para a configuração RAID, todos os discos rígidos da

unidade têm de ter a mesma capacidade

Nota!
Insira os discos rígidos antes do início de sistema inicial.

Ver também
– Segurança, Página 4
– Instalação de um disco rígido, Página 19

4.1 Remoção dos tabuleiros dos discos rígidos
As unidades são montadas nos respectivos portadores para
simplificar a instalação e remoção do chassis. Estes portadores
também ajudam a promover um fluxo de ar adequado nos
compartimentos das unidades.

Para remover os tabuleiros dos discos rígidos do chassis:
1. Desligue o sistema.
2. Prima o botão de desbloqueio no portador da unidade. Isto

estende o puxador do portador da unidade.
3. Utilize o puxador para retirar o portador da unidade e a

unidade do chassis.
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4. Introduza o portador com a nova unidade no
compartimento do chassis, certificando-se de que o
puxador do portador da unidade está completamente
fechado.

4.2 Instalação de um disco rígido
As unidades são montadas nos respectivos portadores.

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

de circuito impresso para baixo, para que os orifícios de
montagem fiquem alinhados com os orifícios do portador.

3. Volte a colocar o portador da unidade no compartimento do
chassis, certificando-se de que o puxador do portador da
unidade está completamente fechado.

Nota!
Recomendamos que utilize as unidades de disco rígido da
Bosch correspondentes. Ao tratarem-se de componentes de
importância crítica, as unidades de disco rígido são
rigorosamente seleccionadas pela Bosch com base nas taxas de
falha disponíveis. Discos rígidos não fornecidos pela Bosch não
são suportados. Poderá encontrar mais informações sobre os
discos rígidos suportados na folha de dados no Catálogo de
produtos online da Bosch.

Ver também
– Documentação disponível, Página 11
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5 Instalação - primeiros passos
Os sistemas DIVAR IP são entregues com um assistente de
configuração baseado no browser.

5.1 Notas de configuração
Por predefinição, todos os sistemas DIVAR IP estão
configurados para obter um endereço de rede válido do servidor
DHCP na rede local. Em pequenas redes, esta tarefa é
normalmente executada por um router de Internet. Se não
existir nenhum servidor DHCP na rede, o DIVAR IP utilizará as
seguintes definições de rede:
– Endereço IP: 192.168.0.200
– Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Nota!
Recomendamos vivamente que não altere quaisquer definições
do sistema operativo. O acesso ao sistema operativo só deve
ser utilizado para resolução de problemas. As alterações podem
resultar em falhas de funcionamento do sistema.

5.2 Ligação da unidade
O sistema DIVAR IP está pronto a ser utilizado "assim que sai da
caixa". A aplicação fornece uma solução de instalação simples e
utilização intuitiva para sistemas de vigilância em rede.

Ligação da unidade:
1. Ligue a unidade e as câmaras à rede.
2. Ligue a unidade à fonte de alimentação.
3. Ligue a unidade.

Nota: durante este processo de configuração inicial, o LED
do sistema fica intermitente. Quando o sistema estiver
pronto para ser utilizado, o LED do sistema deixa de estar
intermitente. As páginas do assistente baseadas na Web do
DIVAR IP podem ser acedidas a partir de qualquer browser
na rede. Utilize estas páginas Web do assistente para obter
uma configuração básica do sistema.
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6 Obter uma configuração básica
O DIVAR IP 5000 oferece um assistente de configuração fácil de
utilizar para obter uma configuração básica de um sistema de
menores dimensões.
Para obter uma configuração básica com o Assistente de
configuração:
1. Abra um browser de Internet a partir de qualquer PC da

rede, introduza o endereço IP do DIVAR IP na barra de
endereço e, em seguida, prima ENTER. É apresentada a
página Bem-vindo do Assistente de Configuração.
Nota:
Se não souber o endereço IP, proceda da seguinte forma:
– Apenas um DIVAR IP 5000 está na rede:

Introduza http://mydivar ou https://mydivar e,

em seguida, prima ENTER. É apresentada a página
Bem-vindo do Assistente de Configuração.
Utilize mydivar apenas se existir um DIVAR IP na

mesma rede. Não utilize se existirem vários DIVAR IP.
– Existem vários DIVAR IP 5000 na mesma rede:

Utilize a ferramenta IP Helper para apresentar todos os
dispositivos com os respectivos endereços IP. A
ferramenta está disponível no catálogo online na
página do produto DIVAR IP 5000.

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

3. Percorra o assistente e siga as instruções. Cada página
fornece informações sobre a forma de utilização.

4. Depois de concluir o Assistente de configuração, o sistema
tem uma configuração básica disponível. Se a configuração
básica tiver de ser alargada, utilize a configuração
avançada.

Ver também:
– Utilizar a ferramenta IP Helper
– Configuração Avançada
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7 Instalação avançada - rede dupla
Os sistemas DIVAR IP suportam a separação das redes. Os
utilizadores podem ligar as duas interfaces de rede a dois
comutadores diferentes e configurar as definições de TCP/IP.
Este procedimento permite a separação dos dispositivos e a
rede pública.

Por predefinição, ambas as interfaces de rede são combinadas
numa única interface de rede.
Para separar as interfaces de rede:
1. Abra um browser da Web a partir de qualquer PC na rede.
2. Na barra de endereços do browser da Web, introduza

http://mydivar/configurationsite ou http://<IP

address of DIVAR IP>/configurationsite, em

seguida, prima ENTER. É apresentada a configuração.
3. Na janela Configuração, expanda Sistema, clique em Rede,

desative o modo de equipa e configure as interfaces de
rede.

4. Introduza as suas alterações e guarde a configuração.
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Nota!
Se o modo de equipa estiver desativado
Nesse caso, para ligar a rede da câmara, tem de utilizar a
ligação de rede na placa de inserção com a etiqueta 1. Isso
significa que todas as câmaras em direto e para gravação
devem estar acessíveis através desta rede.
A segunda ligação de rede na placa de inserção pode ser
utilizada para uplink, por exemplo.

Nota!
Devido a problemas de desempenho, não use o sistema
DIVAR IP como ponte de rede entre as duas redes.
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8 Configuração avançada
A configuração avançada permite-lhe configurar o sistema de
acordo com as suas necessidades.

Para utilizar a configuração avançada:
1. Abra um browser da Internet a partir de qualquer PC na

rede.
2. Na barra de endereço no browser da Internet, introduza

http://mydivar/configurationsite ou http://

<endereço IP do DIVAR IP>/configurationsite e, em

seguida, prima ENTER. É apresentada a configuração.
Nota: Se a interface do utilizador do DIVAR IP já estiver
aberta, clique no separador Configuração.

3. Seleccione a página pretendida na estrutura em árvore à
direita em que pretende efectuar alterações.
– Página de Dispositivos de vídeo 

Adicionar e remover dispositivos
Definir as definições de detecção de movimento

– Página de Gravação
Definir fases
Atribuir propriedades a fases

– Página de Alarmes
Definir cenários
Adicionar e apagar acções
Configurar propriedades de e-mail

– Página de Acesso remoto
Seleccionar um fornecedor de DNS dinâmico
Testar as ligações ao DIVAR IP 5000

– Página de Sistema
Criar contas
Definir o modo de armazenamento
Definir a palavra-passe
Definir o fuso horário, a data e a hora
Seleccionar o idioma
Manter o sistema
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4. Efectue as alterações e guarde a configuração.

Nota!
Utilize a ajuda disponível para cada página.

Ver também:
– Obter uma configuração básica
– Monitorizar o sistema
– Utilizar a ferramenta IP Helper
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9 Efetuar a manutenção do sistema
9.1 Monitorizar o sistema

O DIVAR IP 5000 Dashboard é utilizado para monitorizar o
estado de um sistema DIVAR IP 5000 a partir de qualquer PC na
rede.
O DIVAR IP 5000 Dashboard fornece informações sobre o
sistema DIVAR IP 5000.

Nota!
Para configurar o sistema, utilize o Assistente de Configuração
primeiro para obter uma configuração básica e, em seguida (se
necessário), abra o menu Configuração para uma configuração
avançada.

Para utilizar o DIVAR IP 5000 Dashboard:
1. Abra um browser da Internet a partir de qualquer PC na

rede.
2. Na barra de endereço no browser da Internet, introduza

http://mydivar/dlacockpit ou http://<endereço IP

do DIVAR IP>/dlacockpit e, em seguida, prima ENTER. É

apresentado o DIVAR IP 5000 Dashboard.
Nota: Se a interface do utilizador do DIVAR IP já estiver
aberta, clique no separador Painel.

3. Seleccione a página pretendida na estrutura em árvore à
direita em que pretende obter informações do sistema.
– Página de Informações do sistema

Apresenta as informações do estado e do disco rígido
(por exemplo, número de câmaras, estado do disco
rígido).

– Página de Registo 
Apresenta as informações do diário.

– Página de Monitor do dispositivo
Apresenta todos os dispositivos ligados.
Oferece um botão Actualizar manualmente... para
actualizar o software do sistema.
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Nota!
Utilize a ajuda disponível para cada página.

Ver também:
– Obter uma configuração básica
– Configuração Avançada

9.2 Recuperar a unidade
Os procedimentos a seguir descrevem como restaurar a
configuração predefinida do software e a imagem predefinida de
fábrica.

Nota!
Antes de recuperar DIVAR IP, recomendamos que faça uma
cópia de segurança da configuração.

Opção 1: A unidade está em funcionamento
4 Prima o botão de reposição dos valores de fábrica na parte

traseira da unidade durante 10 segundos. A configuração
predefinida do software será restaurada. Os dados em
discos rígidos não serão eliminados.

Opção 2: A unidade está desligada
4 Mantenha premido o botão de reposição dos valores de

fábrica na parte traseira da unidade e prima o botão de
alimentação na parte frontal. A imagem predefinida de
fábrica será restaurada. Os dados em discos rígidos não
serão eliminados.

Nota!
Para as duas opções, pode aceder ao Website da unidade após
30 minutos.
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Ver também:
– Fazer uma cópia de segurança da configuração

9.3 Fazer uma cópia de segurança da
configuração
O procedimento abaixo descreve como fazer uma cópia de
segurança da configuração.

Nota!
Recomendamos que faça uma cópia de segurança da
configuração com frequência para que estejam sempre
disponíveis cópias de segurança recentes, se necessário.

Para fazer uma cópia de segurança da configuração:
1. Na configuração do DIVAR IP, expanda o Sistema e, em

seguida, clique em Assistência técnica
2. Para fazer uma cópia de segurança, clique em Fazer cópia

de segurança. É apresentada uma caixa de diálogo.
3. Clique em Guardar. O local onde a configuração é guardada

depende das definições do browser.
Nota: Se pretender seleccionar uma pasta de destino
específica para o ficheiro de cópia de segurança, clique na
seta à direita do botão Guardar e, em seguida, clique em
Guardar como.

4. Para encontrar a cópia de segurança, clique no botão do
Windows Iniciar, introduza downloads na caixa de

pesquisa e, em seguida, prima ENTER.
É apresentada uma caixa de diálogo incluindo o ficheiro de
cópia de segurança.

9.4 Adicionar/substituir discos rígidos
Tenha em atenção os seguintes pré-requisitos ao adicionar ou
substituir discos rígidos.

Pré-requisitos:
– Para a configuração RAID, todos os discos rígidos da

unidade têm de ter a mesma capacidade
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9.4.1 Aumentar uma unidade com 2 discos
É possível aumentar uma unidade com discos rígidos adicionais.

Para adicionar discos rígidos a uma unidade com 2 discos:
1. Desligue a unidade premindo o botão de alimentação.
2. Insira os novos discos rígidos no compartimento do

chassis, certificando-se de que o puxador do portador da
unidade está completamente fechado.

3. Ligue a unidade premindo o botão de alimentação.
4. Abra o DIVAR IP Dashboard com qualquer browser. Para

isso, na barra de endereço no browser da Internet,
introduza http://mydivar/dlacockpit ou http://

<endereço IP do DIVAR IP>/dlacockpit e, em seguida,

prima ENTER. O DIVAR IP 5000 Dashboard apresenta a
mensagem de que tem de abrir Configuração > Gestão de
discos para efectuar a configuração.

5. Clique em Configuração para abrir a configuração.
6. Expanda Sistema e, em seguida, clique em Gestão de

discos.
7. Para aumentar a capacidade de armazenamento dos discos

rígidos do sistema, siga as instruções que são
apresentadas.

8. Depois de concluir a configuração do disco rígido, o LED do
estado do disco individual à direita do portador do disco
ficará azul.

Ver também:
– Configuração do chassis

9.4.2 Aumentar uma unidade vazia
É possível aumentar uma unidade vazia com discos rígidos
adicionais.

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

chassis, certificando-se de que o puxador do portador da
unidade está completamente fechado.

2. Ligue a unidade pressionando o botão de alimentação.
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3. A unidade identifica os discos rígidos como novos e inicia o
menu de recuperação automaticamente.
Depois de concluir o processo de recuperação, o software
DIVAR IP é instalado. O LED do estado do disco individual à
direita do portador do disco ficará azul.

4. Execute uma configuração básica com o assistente de
configuração.

Ver também:
– Configuração do chassis
– Obter uma configuração básica

9.4.3 Substituir discos rígidos
Se um disco rígido falhar, o LED do estado do disco individual à
direita do portador do disco ficará vermelho.

Para substituir discos rígidos:
1. Remova o disco rígido com defeito. Utilize o puxador para

retirar o portador do disco do chassis.
Nota: Pode remover o disco rígido durante a operação.

2. Desligue a unidade premindo o botão de alimentação.
3. Insira os novos discos rígidos no compartimento do

chassis, certificando-se de que o puxador do portador da
unidade está completamente fechado.

4. Ligue a unidade premindo o botão de alimentação.
5. Abra o DIVAR IP Dashboard com qualquer browser. Para

isso, na barra de endereço no browser da Internet,
introduza http://mydivar/dlacockpit ou http://

<endereço IP do DIVAR IP>/dlacockpit e, em seguida,

prima ENTER. O DIVAR IP 5000 Dashboard apresenta a
mensagem de que tem de abrir Configuração > Gestão de
discos para efectuar a configuração.

6. Clique em Configuração para abrir a configuração.
7. Expanda Sistema e, em seguida, clique em Gestão de

discos.
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8. Para aumentar a capacidade de armazenamento dos discos
rígidos do sistema, siga as instruções que são
apresentadas.

9. Depois de concluir a configuração do disco rígido, o LED do
estado do disco individual à direita do portador do disco
ficará azul.

Ver também:
– Configuração do chassis

9.5 Atualizar o sistema
O procedimento abaixo descreve como actualizar o sistema
manualmente.

Para actualizar o DIVAR IP manualmente:
1. No DIVAR IP Dashboard, clique no Monitor do dispositivo

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

É apresentada uma caixa de diálogo onde pode procurar o
ficheiro de actualização.

Nota!
Se o sistema estiver ligado à Internet, o sistema verifica
automaticamente a existência de actualizações. Se estiver
disponível uma actualização, pode transferi-la e instalá-la
directamente. Se o seu sistema não estiver ligado à Internet,
pode transferir manualmente o mais recente pacote de
actualizações a partir das páginas do produto. A actualização
do sistema inclui todos os componentes, assim como câmaras.
A actualização irá demorar 5 - 10 minutos e as gravações são
interrompidas durante o processo de actualização.

9.6 Utilizar a ferramenta IP Helper
O IP Helper da Bosch é uma pequena ferramenta do Windows
que permite aos utilizadores verem todos os dispositivos IP com
os respectivos endereços IP situados numa rede. Com esta
ferramenta, o utilizador pode encontrar endereços IP de
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dispositivos IP ou configurar as definições de rede dos
dispositivos IP de forma rápida e fácil sem ter conhecimentos
especializados. O IP Helper é um programa de execução directa,
sem necessidade de instalação. Pode utilizar qualquer PC na
rede para abrir o IP Helper. É possível abrir o IP Helper
directamente a partir de uma pen USB.
A ferramenta IP Helper está disponível para download da
seguinte forma:
– no catálogo online na página do produto DIVAR IP 5000
– em http://mydivar.com
– em http://downloadstore.boschsecurity.com/

Para procurar sistemas DIVAR IP:
1. Faça duplo clique na ferramenta IP Helper

(iphelper.exe).

2. É aberta uma caixa de diálogo que apresenta todos os
dispositivos IP com os respectivos endereços IP situados
na rede. Procure o sistema DIVAR IP que pretende
configurar e tenha atenção ao endereço IP.
Nota: Para identificar um sistema DIVAR IP, prima LED
intermitente.

http://mydivar.com
http://downloadstore.boschsecurity.com/
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10 Contrato de licença para o utilizador
final (EULA)
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