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Precauções de segurança
Respeite as precauções de segurança indicadas neste capítulo.
 

Precauções gerais de segurança
Siga estas regras para garantir a segurança geral:
– Mantenha a área em volta do sistema limpa e ordenada.
– Afaste do sistema a tampa superior do chassis e quaisquer

componentes que tenham sido retirados ou coloque-os
sobre uma mesa para que não sejam pisados
acidentalmente.

– Enquanto trabalha no sistema, não use peças de vestuário
soltas, tais como gravatas e mangas de camisa
desabotoadas, as quais podem entrar em contacto com os
circuitos eléctricos ou com uma ventoinha de
arrefecimento.

– Retire quaisquer peças de joalharia ou objectos metálicos
que, sendo excelentes condutores, podem originar curto-
-circuitos e provocar ferimentos se entrarem em contacto
com placas de circuito impresso ou com áreas onde exista
passagem de corrente eléctrica.

!

Aviso!

Interrupção da alimentação de rede:

A tensão é aplicada assim que a ficha de alimentação é inserida

na tomada de corrente.

No entanto, para dispositivos com um interruptor de corrente,

o dispositivo apenas está pronto para ser utilizado quando o

interruptor de corrente (ON/OFF) está na posição ON. Quando

a ficha de alimentação é retirada da tomada, a alimentação do

dispositivo é interrompida na totalidade.

1
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!

Aviso!

Remover a caixa:

Para evitar choques eléctricos, a caixa só pode ser removida

por técnicos qualificados.

Antes de remover a caixa, a ficha tem de ser sempre retirada da

tomada de corrente e permanecer desligada enquanto a caixa é

removida. A manutenção tem de ser sempre realizada por

técnicos qualificados. O utilizador não pode realizar quaisquer

reparações.

!

Aviso!

Cabo de alimentação e adaptador de CA:

Quando instalar o produto, utilize os cabos de ligação, cabos

de alimentação e adaptadores de CA designados ou fornecidos.

A utilização de outros cabos e adaptadores pode dar origem a

falhas ou a um incêndio. A legislação sobre aparelhos eléctricos

e segurança dos materiais proíbe a utilização de cabos com

certificação CSA ou UL (que indiquem UL/CSA no código) em

quaisquer outros dispositivos eléctricos.

!

Aviso!

Pilha de lítio:

As pilhas que tenham sido incorrectamente inseridas podem

causar uma explosão. Substitua sempre as pilhas

descarregadas por pilhas do mesmo tipo ou de tipo

semelhante, recomendadas pelo fabricante.

Manuseie as pilhas usadas com cuidado. Não danifique as

pilhas. Uma pilha danificada pode libertar materiais perigosos

para o meio ambiente.

Elimine as pilhas descarregadas de acordo com as instruções

do fabricante.
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!

Aviso!

O manuseamento dos materiais com solda de chumbo

utilizados neste produto pode expô-lo ao chumbo, um produto

químico conhecido no estado da Califórnia (EUA) como

causador de malformações congénitas e deficiências no

aparelho reprodutor.

Nota!

Dispositivo sensível a descargas electrostáticas:

Para evitar descargas electrostáticas, as medidas de protecção

CMOS/MOSFET têm de ser aplicadas correctamente.

Ao manusear circuitos impressos sensíveis a descargas

electrostáticas, têm de ser usadas pulseiras antiestáticas com

ligação à terra e têm de ser respeitadas as precauções contra

descargas electrostáticas.

Nota!

A instalação só deve ser realizada por pessoal qualificado do

Serviço de Assistência ao Cliente em conformidade com os

regulamentos sobre electricidade aplicáveis.

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
eléctricos e electrónicos 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 eléctricos e electrónicos. Elimine
estes dispositivos no seu centro de recolha local
ou num centro de reciclagem.
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Precauções de segurança eléctrica
Deve respeitar as precauções básicas de segurança eléctrica
para sua própria protecção e para protecção do sistema:
– Tenha em mente a localização do interruptor de ligar/

desligar no chassis, bem como do interruptor de
emergência, do interruptor para desligar a corrente ou da
tomada eléctrica da divisão onde se encontra. Se ocorrer
um acidente eléctrico, poderá interromper rapidamente a
alimentação do sistema.

– Não trabalhe sozinho quando manusear componentes de
alta tensão.

– A alimentação deve estar sempre desligada quando
remover ou instalar componentes do sistema principal, tais
como a placa principal ou os módulos de memória. Ao
desligar a alimentação, desligue primeiro o sistema e
depois retire os cabos de alimentação de todos os módulos
de fonte de alimentação do sistema.

– Ao trabalhar junto a circuitos eléctricos expostos, é
imperativo que exista outra pessoa familiarizada com os
controlos de corte de energia nas proximidades, para
desligar a alimentação, se necessário.

– Utilize apenas uma mão quando trabalhar com
equipamento eléctrico alimentado. Isto evita que o circuito
fique completo, o que provocará choques eléctricos. Tenha
todo o cuidado ao utilizar ferramentas metálicas, que
podem danificar facilmente quaisquer componentes
eléctricos ou placas de circuitos impressos com os quais
entrem em contacto.

– Os cabos da fonte de alimentação têm de incluir uma ficha
com terra e têm de ser ligados a tomadas eléctricas de
terra. A unidade tem mais do que um cabo de alimentação.
Desligue ambos os cabos de alimentação antes de efectuar
a manutenção para evitar choques eléctricos.

1.2
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– Fusíveis soldados na placa principal substituíveis: a
substituição de fusíveis PTC (coeficiente de temperatura
positivo) com reposição automática da placa principal só
pode ser efectuada por técnicos especializados. Os novos
fusíveis devem ser iguais ou equivalentes aos fusíveis
substituídos. Contacte a assistência técnica para obter
mais informações e assistência.

!

Cuidado!

Pilha da placa principal: existe risco de explosão se a pilha

incorporada for instalada ao contrário, o que inverte as

respectivas polaridades. Esta pilha só pode ser substituída por

outra do mesmo tipo ou equivalente, recomendado pelo

fabricante (CR2032). Elimine as pilhas usadas de acordo com

as instruções do fabricante.

 

Precauções contra descargas
electrostáticas
A descarga electrostática (ESD) é gerada por dois objectos com
cargas eléctricas diferentes, que entram em contacto um com o
outro. É gerada uma descarga eléctrica para neutralizar esta
diferença, a qual pode danificar os componentes electrónicos e
as placas de circuitos impressos. As medidas que se seguem são
normalmente suficientes para neutralizar esta diferença antes
de existir contacto, de forma a proteger o equipamento contra
ESD:
– Não utilize tapetes concebidos para diminuir a descarga

electrostática como protecção contra choques eléctricos.
Utilize antes tapetes de borracha especificamente
concebidos como isoladores eléctricos.

– Use uma pulseira antiestática com ligação à terra concebida
para evitar descargas electrostáticas.

 

1.3
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– Mantenha todos os componentes e placas de circuitos
impressos (PCBs) nos sacos antiestáticos até ao momento
da respectiva instalação.

– Toque num objecto metálico com ligação à terra antes de
remover a placa do respectivo saco antiestático.

– Não deixe que os componentes ou printed circuit boards
entrem em contacto com o seu vestuário, o qual pode reter
uma carga, mesmo quando utiliza uma pulseira antiestática.

– Manuseie uma placa segurando apenas nas extremidades.
Não toque nos respectivos componentes, chips periféricos,
módulos de memória ou contactos.

– Quando manuseia chips ou módulos, evite tocar nos
respectivos pinos.

– Coloque a placa principal e os periféricos nos respectivos
sacos antiestáticos quando não estão a ser utilizados.

– Para fins de ligação à terra, certifique-se de que o chassis
do computador proporciona uma excelente condutividade
entre a fonte de alimentação, a caixa, os fixadores de
montagem e a placa principal.

Precauções de utilização
A tampa do chassis deverá estar no devido lugar quando o
sistema estiver a funcionar para garantir o arrefecimento
adequado. Se esta prática não for estritamente cumprida, o
sistema pode sofrer danos não cobertos pela garantia.

Nota:
Manuseie as pilhas usadas com cuidado. Não danifique as
pilhas. Uma pilha danificada pode libertar materiais perigosos
para o meio ambiente. Não elimine uma pilha usada deitando-a
para o lixo ou para um aterro público. Cumpra os regulamentos
definidos pelo organismo de gestão de resíduos perigosos da
sua região relativamente à eliminação correcta de pilhas usadas.

1.4
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Documentação disponível
Este manual está disponível em diversos idiomas. Pode
encontrar todos os manuais no catálogo de produtos online.

Pode aceder à documentação dos produtos da Bosch Security
Systems da seguinte forma:
4 Abra qualquer browser > introduza www.boschsecurity.com

> seleccione a sua região e o país > procure o produto >
seleccione o produto entre os resultados de pesquisa para
ver os documentos existentes.

2
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Visão geral do sistema
O sistema DIVAR IP 2000 é uma solução tudo-em-um económica
e fácil de utilizar para a gestão e gravação em sistemas de
vigilância em rede com um máximo de 16 canais. Todos os
canais têm licenças prévias. Com uma solução de gravação
completa da Bosch, o DIVAR IP 2000 é um dispositivo
inteligente de armazenamento IP que combina uma solução de
gravação de vídeo profissional e simplicidade de funcionamento.
O DIVAR IP 2000 é uma mini-unidade de torre com 4
compartimentos que combina gestão avançada e gestão de
gravações com tecnologia de ponta num único produto
económico de gravação IP plug and play, para clientes
interessados em TI que procuram uma solução de gravação NVR
de "segunda geração".
O DIVAR IP 2000 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 2000 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 2000 está pronto para gravar "assim que
sai da caixa".
O DIVAR IP 2000 inclui discos rígidos SATA-II de troca frontal em
funcionamento. Todo o software do sistema está pré-instalado e
pré-activado — proporcionando assim um sistema de gravação
de vídeo pronto a utilizar.

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.

3
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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:

2 3 4 51 6

1 1 ranhura eSATA (não
utilizada)

4 2 USB 3.0
Nota: Não utilizar.

2 1 Ethernet (RJ45) 5 1 VGA (monitor)
Nota: Apenas para
resolução de problemas.

3 2x USB 2.0
Nota: Apenas para
resolução de problemas.

6 Fonte de alimentação 100
- 240 Vac
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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.

LED do
disco
rígido
individual

N/D Apagado
(predefi
nição)

Sem disco rígido configurado
para este compartimento.

3.2
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Indicador
LED

Cor do
LED

Estado
do LED

Descrição

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.

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

3.3
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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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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:
– O DIVAR IP só suporta um número de discos rígidos par (2

ou 4)
– O compartimento 1 e o compartimento 2 devem ser

preenchidos com discos rígidos
– 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:
– Precauções de segurança, Página 4
– Instalação de um disco rígido, Página 18

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.

4
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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.

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.

Nota!

Não opere a unidade com os discos rígidos retirados dos

compartimentos, excepto por curtos períodos de tempo.

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.

4.2
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Instalação - primeiros passos
Os sistemas DIVAR IP são entregues com um Assistente de
Configuração pré-instalado de fábrica.

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.

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.

Uma série de scripts realiza importantes tarefas de
configuração. O processo pode demorar alguns minutos.
Não desligue o computador.
Nota: Durante esta configuração inicial, o LED do sistema
está a piscar. Quando o sistema estiver pronto para ser

5
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utilizado, o LED do sistema pára de piscar. As páginas do
assistente baseado na web do DIVAR IP podem ser agora
acedidas a partir de qualquer browser da rede. Utilize as
páginas deste assistente da página web para obter uma
configuração básica do sistema.

Ver também:
– Vistas do dispositivo, Página 11
– Obter uma configuração básica, Página 22
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Obter uma configuração básica
O DIVAR IP 2000 oferece um assistente de configuração fácil de
utilizar para obter rapidamente uma configuração básica de um
sistema de menor dimensão.
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 2000 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 2000 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 2000.

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

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, Página 32
– Configuração Avançada, Página 23

6
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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 Video devices 

Adicionar e remover dispositivos
Definir as definições de detecção de movimento

– Página de Gravação
Definir fases
Atribuir propriedades a fases

– Página de Alarms
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 2000

– 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

7
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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, Página 22
– Monitorizar o sistema, Página 25
– Utilizar a ferramenta IP Helper, Página 32
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Efectuar a manutenção do sistema

Monitorizar o sistema
O DIVAR IP 2000 Dashboard é utilizado para monitorizar o
estado de um sistema DIVAR IP 2000 a partir de qualquer PC na
rede.
O DIVAR IP 2000 Dashboard fornece informações sobre o
sistema DIVAR IP 2000.
Não pode configurar o DIVAR IP 2000 com o DIVAR IP 2000
Dashboard. Para configurar o sistema, utilize o Assistente de
configuração primeiro para obter uma configuração básica e, em
seguida (se necessário), abra o menu de Configuração para uma
configuração avançada.

Para utilizar o DIVAR IP 2000 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 2000 Dashboard.
Nota: Se a interface do utilizador do DIVAR IP já estiver
aberta, clique no separador Dashboard.

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

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 Device monitor
Apresenta todos os dispositivos ligados.
Oferece um botão Update manually... para actualizar o
software do sistema.

8
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Nota!

Utilize a ajuda disponível para cada página.

Ver também:
– Obter uma configuração básica, Página 22
– Configuração Avançada, Página 23

Recuperar a unidade
O procedimento abaixo descreve como restaurar a imagem
predefinida de fábrica.

Nota!

Antes de recuperar DIVAR IP, recomendamos que faça uma

cópia de segurança da configuração.

Para restaurar a imagem predefinida de fábrica na unidade
1. Inicie a unidade e prima F7 durante o auto-teste de

activação BIOS.
É apresentado o menu de recuperação.

Nota!

Certifique-se de que um monitor VGA, teclado e rato se

encontram ligados à unidade.

2. Seleccione uma das seguintes opções:
– Initial to factory image (all data will be deleted)

(restaura a imagem predefinida de fábrica e apaga
todos os dados dos discos rígidos)
ou

– Restore to Factory image (all data will not be
deleted)
(restaura a imagem predefinida de fábrica; os dados
dos discos rígidos não serão apagados)

 

8.2
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Nota:
o Windows executa a configuração. O ecrã apresenta a
percentagem do processo.

Nota!

Não desligue a unidade durante o processo. Tal pode danificar

os suportes de recuperação.

3. A unidade inicia a partir dos suportes de recuperação. Se a
configuração for concluída com êxito, prima Sim para
reiniciar o sistema.

4. O Windows executa a configuração inicial do sistema
operativo. A unidade reinicia depois de o Windows concluir
a configuração.

5. Após o reinício da unidade, as predefinições de fábrica são
instaladas.

Ver também:
– Fazer uma cópia de segurança da configuração, Página 27

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 Back up. É

apresentada uma caixa de diálogo.

 

8.3
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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.

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

Pré-requisitos:
– O DIVAR IP só suporta um número de discos rígidos par (2

ou 4)
– O compartimento 1 e o compartimento 2 devem ser

preenchidos com discos rígidos
– Todos os discos rígidos da unidade têm de ter a mesma

capacidade

Nota!

Insira os discos rígidos antes do início de sistema inicial.

Aumentar uma unidade com 2 discos
É possível aumentar uma unidade com 2 discos com 2 discos
rígidos adicionais.

Para adicionar discos rígidos a uma unidade com 2 discos:
1. Desligue a unidade premindo o botão de alimentação.

8.4

8.4.1
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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 2000 Dashboard apresenta a
mensagem de que tem de abrir Configuração > Disk
management para efectuar a configuração.

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

management.
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, Página 17

Aumentar uma unidade vazia
É possível aumentar uma unidade vazia com 2 ou 4 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.

8.4.2
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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, Página 17
– Obter uma configuração básica, Página 22

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 2000 Dashboard apresenta a
mensagem de que tem de abrir Configuração > Disk
management para efectuar a configuração.

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

management.

8.4.3

30 pt | Efectuar a manutenção do sistema DIVAR IP 2000

2014.07 | V1 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH



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, Página 17

Actualizar o sistema
O procedimento abaixo descreve como actualizar o sistema
manualmente.

Para actualizar o DIVAR IP manualmente:
1. No DIVAR IP Dashboard, clique no Device monitor na

estrutura em árvore.
2. Clique em Update manually. 

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.

8.5
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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
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 2000
– em http://mydivar.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.

8.6
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Contrato de licença para o utilizador
final (EULA)
Este capítulo informá-lo-á sobre os termos da licença do
Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Standard da
Microsoft.
Leia as páginas que se seguem com cuidado.

9
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