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1 Bezpieczeństwo
1.1 Objaśnienie komunikatu dotyczącego

bezpieczeństwa

!

Ostrzeżenie!
Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może grozić
poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

!

Przestroga!
Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może grozić
niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała.

Uwaga!
Wskazuje na sytuację, która może grozić uszkodzeniem
urządzenia lub zanieczyszczeniem środowiska oraz może
prowadzić do utraty danych.

1.2 Zasady bezpieczeństwa

!

Przestroga!
Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu, zgodnie z normą NEC
(NEC 800 CEC Section 60) lub odnośnymi przepisami lokalnymi.

1.3 Ważne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa, przestrzegać ich i zachować je na przyszłość.
Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy zastosować się
do wszystkich ostrzeżeń.
– Do czyszczenia używać tylko suchej ściereczki. Nie należy

używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu.
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– Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich
jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (również
wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

– Na urządzenie nie wolno wylewać żadnych cieczy.
– Urządzenie należy zabezpieczyć przed wyładowaniami

atmosferycznymi i skokami napięcia w sieci energetycznej.
– Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła

zasilania o parametrach podanych na tabliczce
znamionowej.

– Należy instalować urządzenie zgodnie z zaleceniami
producenta i obowiązującymi lokalnymi przepisami.

– Używać wyłącznie akcesoriów/części określonych przez
producenta.

– Chronić wszystkie kable połączeniowe przed możliwymi
uszkodzeniami, szczególnie w punktach połączeń.

– Korzystać z zabezpieczeń oferowanych przez spolaryzowane
lub uziemione wtyczki.

– Urządzenia podłączone na stałe muszą mieć zgodne z
zasadami instalacji zewnętrzne, łatwo dostępne wtyczki
przewodu zasilania lub wyłączniki zasilania odłączające
wszystkie bieguny.

– Urządzenia odłączane muszą mieć zamontowane w pobliżu
łatwo dostępne gniazda elektryczne.

– Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie
od sieci elektrycznej. Przestrzegać wszystkich instrukcji
dostarczonych wraz z urządzeniem.

– Otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji i
zapobiegania przegrzaniu w celu zapewnienia niezawodnej
pracy. Otworów nie należy zatykać ani zakrywać.

– Odstęp między urządzeniem a kolejnym obiektem powinien
wynosić około 5 cm.

– Urządzenie nie może być instalowane w systemach
obudowanych, chyba że zapewniono odpowiednią
wentylację lub spełniono specjalne warunki określone przez
producenta.
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– Nie używać urządzenia w pobliżu wody, np. w okolicy
wanien, zlewów, umywalek, koszy na pranie, w wilgotnych
piwnicach, w pobliżu basenów kąpielowych, w instalacjach
na wolnym powietrzu lub w innych miejscach
klasyfikowanych jako wilgotne.

– Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem oraz porażeniem
prądem elektrycznym, należy zabezpieczyć urządzenie
przed deszczem i wilgocią.

– Nigdy nie należy wkładać jakichkolwiek przedmiotów do
urządzenia poprzez otwory w obudowie, gdyż mogą one
zetknąć się z punktami o wysokim napięciu lub zewrzeć
elementy, co może spowodować pożar lub porażenie
prądem elektrycznym.

– W celu zapewnienia dodatkowej ochrony, podczas burzy lub
w przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy
czas, należy odłączyć je od zasilania sieciowego oraz
systemu przewodów. Zapobiegnie to uszkodzeniu
urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki
napięcia w sieci energetycznej.

– Przewody zasilające należy poprowadzić tak, aby nikt po
nich nie chodził i aby nie zostały przygniecione
przedmiotami stawianymi obok lub na nich. Szczególną
uwagę należy zwrócić na umiejscowienie przewodów i
wtyczek, gniazd oraz punktów wyjścia z urządzenia.

– Nie należy otwierać ani zdejmować pokrywy w celu
samodzielnego wykonania czynności serwisowych.
Otwarcie lub zdjęcie pokrywy grozi porażeniem
elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. Naprawę
należy zlecić centrum serwisowemu firmy Bosch.

– Przestrzegać stosownych przepisów dotyczących urządzeń
elektrycznych.

– Stosować odpowiednie zalecenia dotyczące urządzeń
CMOS/MOS-FET, aby zapobiec wyładowaniom
elektrostatycznym podczas dodawania lub wymiany dysków
twardych.



DIVAR IP 5000 Bezpieczeństwo | pl 7

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2018.07 | V2 | DOC

– Urządzenie należy instalować wyłącznie w suchych
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem
czynników atmosferycznych.

– W przypadku montażu w szafie typu Rack należy zapewnić
odpowiednie uziemienie urządzenia i zasilaczy sieciowych.

– Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazdka sieci
elektrycznej.

– Aby odizolować urządzenie, zabezpieczenie odgałęzienia
obwodu musi obejmować bezpieczniki o maksymalnym
natężeniu prądu równym 16 A, zgodnie z normą NEC800
(CEC, sekcja 60).

– Wszystkie porty wejściowe/wyjściowe urządzenia są
zabezpieczonymi obwodami niskonapięciowymi (SELV).
Obwody SELV można łączyć tylko z innymi obwodami SELV.

– Przed przeniesieniem urządzenia odłączyć je od zasilania.
Urządzenie należy przenosić z zachowaniem należytej
ostrożności. Nadmierna siła lub wstrząs mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia i dysków twardych.

– Jeśli urządzeniu nie można zapewnić odpowiednich
warunków pracy, należy je odłączyć i zabezpieczyć przed
nieupoważnionym użyciem. W powyższych przypadkach
należy przekazać urządzenie w celu sprawdzenia do serwisu
firmy Bosch Security Systems.

– W poniższych przypadkach należy odłączyć zasilanie i
przekazać urządzenie wykwalifikowanym pracownikom do
serwisowania, ponieważ bezpieczne użytkowanie nie jest
możliwe:
– Kabel/wtyczka zasilania jest uszkodzona.
– Do urządzenia przedostały się płyny lub ciała obce.
– Urządzenie było wystawione na działanie wody lub

ekstremalnych warunków środowiskowych.
– Urządzenie jest wadliwe pomimo poprawnej instalacji/

działania.
– Urządzenie spadło lub obudowa została uszkodzona.
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– Urządzenie było przechowywane przez dłuższy czas w
niekorzystnych warunkach.

– Wydajność urządzenia uległa widocznej zmianie.

1.4 Uwagi

Uwaga!
System operacyjny zawiera najnowsze poprawki
bezpieczeństwa systemu Windows, które były dostępne w
momencie tworzenia obrazu oprogramowania. Zalecamy
aktualizację urządzenia za pomocą funkcji aktualizacji online.

Uwaga!
Zanik sygnału wizyjnego jest nieodłącznym elementem jego
cyfrowego zapisu. W związku z tym firma Bosch Security
Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
utratą określonych danych wizyjnych.
Aby ograniczyć do minimum ryzyko utraty danych, zaleca się
stosowanie kilku nadmiarowych systemów zapisu, jak również
tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych analogowych i
cyfrowych.

Utylizacja
Niniejszy produkt marki Bosch został
skonstruowany i wyprodukowany z najwyższej
jakości materiałów i podzespołów, które mogą
zostać ponownie użyte.
Ten symbol oznacza, że wyrzucanie urządzeń
elektrycznych i elektronicznych wycofanych
z eksploatacji wraz z odpadami pochodzącymi
z gospodarstw domowych jest zabronione.
W Unii Europejskiej funkcjonują systemy
selektywnej zbiórki zużytych produktów
elektrycznych i elektronicznych. Urządzenia takie
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powinny być utylizowane w lokalnych punktach
zbiórki odpadów lub w odpowiednich centrach
recyklingu.

Uwaga!
Nie wyrzucać baterii razem z odpadami komunalnymi. Baterie
należy pozostawiać wyłącznie w odpowiednich punktach zbiórki
odpadów, a w przypadku baterii litowych należy zasłonić styki.

Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych
stojakach, trójnogach, w uchwytach lub na
podstawach. Urządzenie może spaść, powodując
poważne obrażenia lub ulegając uszkodzeniu.

Informacje na temat sprzedaży, dostawy, przechowywania i
okresu eksploatacji
W odniesieniu do sprzedaży lub dostawy tego produktu nie
obowiązują żadne ograniczenia.
O ile urządzenie jest przechowywane w określonych warunkach,
okres przechowywania nie jest ograniczony.
Jeśli urządzenie jest używane do określonych celów zgodnie z
instrukcjami bezpieczeństwa i specyfikacją techniczną, okres
eksploatacji odpowiada oczekiwaniom dla produktów tego typu.

Informacje dotyczące korzystania z urządzenia
Urządzenie może być instalowane tylko przez
wykwalifikowanych specjalistów. Urządzenie jest przeznaczone
do użytku przemysłowego, komercyjnego, osobistego lub w
gospodarstwach domowych. Urządzenie może być dowolnie
używane w handlu i przemyślne z wyjątkiem sytuacji opisanych
w sekcji Bezpieczeństwo.

1.5 Standardy FCC i UL
Zgodność z wymaganiami FCC i ICES
Dotyczy tylko modeli dostępnych na rynkach w USA i Kanadzie
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Urządzenie poddano testom potwierdzającym zgodność z
wymaganiami określonymi dla urządzenia cyfrowego Klasy B,
według Części 15 przepisów FCC i ICES-003. Wymagania te
określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi
zakłóceniami, jeśli eksploatacja sprzętu odbywa się w
budynkach mieszkalnych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i
może emitować fale o częstotliwościach radiowych, dlatego jeśli
nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi,
może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma
gwarancji, że zakłócenia takie nie wystąpią w określonych
przypadkach. Jeśli urządzenie wpływa niekorzystnie na odbiór
radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić, wyłączając i
włączając urządzenie, zaleca się skorygowanie zakłóceń przez
użytkownika w jeden z następujących sposobów:
– Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
– Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
– Podłączenie urządzenia do gniazda należącego do obwodu

innego niż obwód zasilający odbiornika.
– poproszenie o pomoc sprzedawcy lub doświadczonego

technika serwisu RTV.
Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek celowych bądź
niecelowych zmian lub modyfikacji bez zgody strony
odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności z przepisami.
Wszelkie tego typu zmiany lub modyfikacje mogą spowodować
utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji urządzenia. W
razie potrzeby użytkownik powinien zasięgnąć porady u
sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-
telewizyjnego.
Pomocna może okazać się również następująca broszura wydana
przez Federalną Komisję ds. Łączności (FCC): How to Identify
and Resolve Radio-TV Interference Problems (Sposoby ustalania
przyczyn i eliminowania zakłóceń radiowych i telewizyjnych).
Niniejsza broszura jest dostępna w amerykańskiej drukarni
rządowej U.S. Government Printing Office, Waszyngton, DC
20402, nr magazynowy 004-000-00345-4.
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Oświadczenie UL
Organizacja Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nie
przetestowała parametrów, niezawodności lub sposobów emisji
sygnałów w niniejszym urządzeniu. Organizacja UL
przeprowadziła testy wyłącznie w zakresie zagrożeń związanych
z ryzykiem pożaru, porażenia prądem elektrycznym i/lub
niebezpieczeństwem wypadku zgodnie z normą Standard(s) for
Safety for Information Technology Equipment, UL 60950-1 .
Certyfikat UL nie obejmuje parametrów, niezawodności ani
sposobów emisji sygnałów w urządzeniu.
ORGANIZACJA UL NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ,
GWARANCJI ANI CERTYFIKATÓW DOTYCZĄCYCH
PARAMETRÓW, NIEZAWODNOŚCI ANI SPOSOBÓW EMISJI
SYGNAŁÓW W URZĄDZENIU.
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2 Dostępna dokumentacja
Ta instrukcja jest dostępna w różnych wersjach językowych.
Wszystkie instrukcje znajdują się w internetowym katalogu
produktów.

Dalsze informacje
Więcej informacji, dokumentację i oprogramowanie do pobrania
można znaleźć na stronie www.boschsecurity.com albo na
stronie danego produktu.
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3 Ogólne informacje o systemie
Rejestrator DIVAR IP 5000 jest przystępnym cenowo i łatwym w
użyciu uniwersalnym rozwiązaniem do zapisu materiałów wideo
z sieciowych systemów dozoru wizyjnego o maksymalnie 32
kanałach. Wszystkie kanały są objęte fabryczną licencją. DIVAR
IP 5000 to inteligentny rejestrator sieciowy, który gwarantuje
zarówno profesjonalny zapis wideo, jak i prostotę obsługi.
Urządzenie korzysta z kompletnego rozwiązania do zapisu firmy
Bosch.
Rejestrator DIVAR IP 5000 jest jednostką typu „mini tower”
z 4 wnękami, która łączy w sobie zaawansowane funkcje zapisu
i zarządzania nagraniami, tworząc zintegrowane, ekonomiczne
rozwiązanie sieciowe do zapisu typu „plug and play” skierowane
do klientów obeznanych z technologiami IT.
System DIVAR IP 5000 jest energooszczędny, kompaktowy
i bardzo opłacalny w eksploatacji, a mimo to odznacza się
wysoką jakością produktów firmy Bosch.
Ważnymi cechami rejestratora DIVAR IP 5000 są łatwość
montażu i obsługi. Zastosowanie kreatora i scentralizowanej
konfiguracji pozwala na skrócenie czasu instalacji. Wszystkie
składniki są fabrycznie zainstalowane i skonfigurowane.
Wystarczy wypakować jednostkę, podłączyć ją do sieci i włączyć
jej zasilanie, a system DIVAR IP 5000 będzie gotowy do
rozpoczęcia zapisu wideo.
Rejestrator DIVAR IP 5000 jest wyposażony w wymieniane od
przodu dyski twarde SATA-II. Całość oprogramowania
systemowego jest fabrycznie zainstalowana i aktywowana, tak
aby umożliwić nagrywanie natychmiast po wyjęciu z
opakowania.

3.1 Widok urządzenia
Na przednim i tylnym panelu obudowy znajduje się kilka diod
LED. Diody informują o ogólnym stanie systemu, jak również
o aktywności i stanie określonych podzespołów.
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Widok z przodu:

1

52 3 4

6

1 Blokada pokrywy
przedniej

4 Dioda LED aktywności
sieci LAN

2 Dioda LED włączenia/
wyłączenia zasilania

5 Dioda LED stanu systemu

3 Dioda LED dostępu do
dysku twardego

6 Diody LED
poszczególnych dysków
twardych
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Widok rejestratora DIVAR IP z tyłu:

3 41 2 75 6

1 Przycisk resetowania do
wartości fabrycznych

5 2 wyjścia alarmowe

2 1 złącze wyświetlacza
Uwaga: Tylko w celu
rozwiązywania
problemów.

6 2 wejścia alarmowe

3 2 porty sieci Ethernet
(RJ45)

7 Gniazdo sieci elektrycznej
100/240 VAC
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4 4 porty USB 3.0
Uwaga: Tylko w celu
rozwiązywania
problemów.

3.2 Opis diod LED — panel przedni
W tym rozdziale opisano diody LED znajdujące się na panelu
przednim.

Dioda LED Kolor
diody
LED

Stan
diody
LED

Opis

Dioda
LED
zasilania

Nie
dotyczy

Wył. Zasilanie wył.

Niebiesk
i

Wł.
(ustawie
nie
domyśln
e)

Działa

Dioda
LED
dysku
twardego

Nie
dotyczy

Wył. Brak dostępu do dysku

Niebiesk
i

Miga Dostęp do dysku

Dioda
LED sieci
LAN

Nie
dotyczy

Wył. Brak łączności z siecią

Niebiesk
i

Wł. Połączenie z siecią

Niebiesk
i

Miga Aktywność sieciowa
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Dioda LED Kolor
diody
LED

Stan
diody
LED

Opis

Dioda
systemow
a LED

Nie
dotyczy

Wył. System został uruchomiony
w trybie normalnym.

Niebiesk
i

Miga Trwa uruchamianie systemu
lub aktualizacja
oprogramowania.

Czerwon
y

Wł. Niezdefiniowany błąd
oprogramowania. Skontaktuj
się z pomocą techniczną.

Diody
LED
poszczegó
lnych
dysków
twardych

Nie
dotyczy

Wył.
(domyśl
nie)

Nie skonfigurowano
umieszczenia dysku twardego
w tej wnęce.

Niebiesk
i

Wł. Dysk twardy we wnęce
i działa.

Niebiesk
i

Miga Stan dysku twardego nie jest
optymalny — wymagana
interwencja.

Czerwon
y

Wł. Skonfigurowano umieszczenie
dysku twardego w tej wnęce,
ale dysk nie działa.

3.3 Opis diod LED portu LAN — panel tylny
W tym rozdziale opisano diody LED znajdujące się na panelu
tylnym.
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Złącze LAN:

1 2

Nr Dioda LED Kolor
diody
LED

Stan
diody
LED

Stan karty sieciowej

1 Dioda LED
portu RJ45
(lewa
strona)

Nie
dotyczy

Wył. Brak połączenia lub
10 Mb/s

Zielony Wł. 100 MB/s

Żółty Wł. 1000 Mb/s

2 Dioda LED
portu RJ45
(prawa
strona)

Żółty Wł. Aktywne połączenie

Żółty Miga Trwa przesyłanie lub
odbieranie.
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4 Przygotowanie obudowy
W tym rozdziale opisano czynności wymagane w przypadku
instalowania podzespołów i wykonywania obsługi obudowy.

!

Przestroga!
Przed przystąpieniem do konfiguracji lub serwisowania tej
obudowy należy się zapoznać z ostrzeżeniami i zasadami
bezpieczeństwa podanymi w niniejszej instrukcji.

W przypadku dodawania lub wymieniania dysków twardych
należy przestrzegać następujących warunków wstępnych.

Warunki wstępne:
– W przypadku konfiguracji RAID wszystkie dyski twarde

w jednostce muszą mieć tę samą pojemność.

Uwaga!
Dyski twarde należy umieścić we wnękach przed rozruchem
początkowym.

Więcej informacji
– Bezpieczeństwo, Strona 4
– Montaż dysku twardego, Strona 20

4.1 Wyjmowanie kieszeni napędu
Dyski montuje się w komorze napędów wyposażonej w
kieszenie, aby uprościć dodawanie i usuwanie dysków twardych
z obudowy. Kieszenie te wspomagają również prawidłowy
przepływ powietrza przez wnęki dyskowe.

Aby wyjąć kieszeń napędu z obudowy:
1. Zamknij system.
2. Naciśnij przycisk zwalniający na kieszeni napędu. Dzięki

temu wysunie się uchwyt kieszeni napędu.
3. Za pomocą uchwytu wyciągnij kieszeń napędu wraz

z dyskiem z obudowy.
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4. Umieść kieszeń napędu wraz z dyskiem z powrotem we
wnęce obudowy, pilnując, aby uchwyt kieszeni wsunął się
całkowicie.

4.2 Montaż dysku twardego
Dyski twarde montuje się w kieszeniach napędów.

Aby zainstalować dysk twardy w kieszeni napędu:
1. Wyjmij dysk z kieszeni napędu.
2. Zamontuj nowy dysk twardy w kieszeni napędu, zwracając

go płytką drukowaną w dół, tak aby otwory montażowe
nałożyły się na otwory w kieszeni.

3. Umieść kieszeń napędu z powrotem we wnęce obudowy,
pilnując, aby uchwyt kieszeni wsunął się całkowicie.

Uwaga!
Zaleca się stosowanie odpowiednich dysków twardych od firmy
Bosch. Dyski twarde należą do najistotniejszych składników
sprzętowych i dlatego firma Bosch dobiera je starannie na
podstawie dostępnych wskaźników awaryjności. Dyski twarde
niepochodzące od firmy Bosch nie są obsługiwane. Informacje
na temat obsługiwanych dysków twardych zamieszczono
w arkuszu danych internetowego katalogu produktów firmy
Bosch.

Więcej informacji
– Dostępna dokumentacja, Strona 12
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5 Instalacja — pierwsze kroki
Systemy DIVAR IP są dostarczane z fabrycznie zainstalowanym
kreatorem konfiguracji obsługiwanym przez przeglądarkę
internetową.

5.1 Uwagi dotyczące konfiguracji
Zgodnie z domyślną konfiguracją wszystkie systemy zapisu
wideo DIVAR IP otrzymują prawidłowy adres sieciowy od
serwera DHCP w sieci lokalnej. W małych sieciach zadanie to
jest zwykle wykonywane przez router internetowy. Jeśli w sieci
nie ma serwera DHCP, rejestrator DIVAR IP korzysta
z następujących ustawień sieciowych:
– Adres IP: 192.168.0.200
– Maska podsieci: 255.255.255.0

Uwaga!
Usilnie zaleca się, by nie zmieniać żadnych ustawień systemu
operacyjnego. System operacyjny powinien być wykorzystywany
tylko do rozwiązywania problemów. Wszelkie zmiany
w systemie operacyjnym mogą skutkować nieprawidłowym jego
funkcjonowaniem.

5.2 Podłączanie jednostki
System DIVAR IP jest gotowy do pracy od razu po rozpakowaniu.
Jego oprogramowanie jest intuicyjne, proste w instalacji
i pozwala łatwo zarządzać sieciowym systemem dozorowym.

Aby podłączyć jednostkę, należy:
1. Podłączyć jednostkę i kamery do sieci.
2. Podłączyć jednostkę do źródła zasilania.
3. Włączyć jednostkę.

Uwaga: Podczas początkowej konfiguracji miga dioda
systemowa. Dioda przestanie migać, kiedy system będzie
gotowy do działania. Strony kreatora internetowego
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jednostki DIVAR IP będą dostępne w dowolnej przeglądarce
w sieci. Na stronach kreatora internetowego można
przeprowadzić podstawową konfigurację systemu.
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6 Przeprowadzenie konfiguracji
podstawowej
Oprogramowanie rejestratora DIVAR IP 5000 obejmuje łatwy
w użyciu kreator konfiguracji, który pozwala w prosty sposób
przeprowadzić podstawową konfigurację małego systemu.
Aby uzyskać konfigurację podstawową przy użyciu kreatora
konfiguracji:
1. Otwórz przeglądarkę internetową na dowolnym komputerze

w sieci, wprowadź adres IP rejestratora DIVAR IP w pasku
adresu i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona strona
Witamy kreatora konfiguracji.
Uwaga:
Jeśli adres IP nie jest znany, należy wykonać następujące
kroki:
– Tylko jeden DIVAR IP 5000 w sieci:

Wprowadź http://mydivar lub https://mydivar, a

następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona
strona Witamy kreatora konfiguracji.
Uwaga: użyj mydivar tylko wtedy, gdy w tej samej

sieci znajduje się jeden rejestrator DIVAR IP, nie używaj
jeśli istnieje wiele DIVAR IP.

– W tej samej sieci znajduje się więcej rejestratorów
DIVAR IP 5000:
Użyj narzędzia IP Helper, aby wyświetlić wszystkie
urządzenia i ich adresy IP. Narzędzie to jest dostępne
w katalogu internetowym na stronie produktu
rejestratora DIVAR IP 5000.

2. Na stronie Witamy wybierz preferowany język, a następnie
kliknij opcję Rozpocznij konfigurację.

3. Wykonaj wszystkie kroki sugerowane przez kreatora. Na
każdej stronie kreatora będą się znajdować informacje
o tym, jak jej użyć.
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4. Po ukończeniu Kreatora Konfiguracji w systemie będzie
dostępna konfiguracja podstawowa. Jeśli konieczne będzie
rozszerzenie konfiguracji podstawowej, skorzystaj
z konfiguracji zaawansowanej.

Więcej informacji
– Korzystanie z Pomocnika IP, Strona 35
– Konfiguracja zaawansowana, Strona 27
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7 Zaawansowana konfiguracja —
podwójna sieć
Systemy DIVAR IP obsługują rozdzielenie sieci. Użytkownicy
mogą podłączyć oba interfejsy sieciowe do dwóch różnych
przełączników i skonfigurować ustawienia protokołu TCP/IP.
Pozwala to rozdzielić urządzenia i sieć publiczną.

Domyślnie oba interfejsy są połączone w jeden interfejs
sieciowy.
Aby rozdzielić interfejsy sieciowe należy:
1. Otworzyć przeglądarkę internetową na dowolnym

komputerze w sieci.
2. W pasku adresu przeglądarki sieci web wprowadzić adres

http://mydivar/configurationsite albo http://<IP

address of DIVAR IP>/configurationsite, a

następnie nacisnąć klawisz Enter. Zostanie wyświetlone
okno konfiguracji DIVAR IP.

3. W oknie Konfiguracja rozszerz Network, a następnie kliknij
dostęp do sieci.

4. Kliknij, aby odznaczyć pole wyboru Enable teaming of
network interfaces, a następnie skonfiguruj interfejs
sieciowy.
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5. Wprowadź zmiany i zapisz konfigurację.

Uwaga!
Jeśli tryb grupowy jest nieaktywny:
Aby podłączyć sieć kamer, należy użyć połączenia sieciowego
na panelu tylnym, oznaczonego cyfrą 1. Oznacza to, że w tej
sieci muszą być dostępne wszystkie kamery, których obraz ma
być przekazywany na żywo i nagrywany.
Drugie połączenie sieciowe na panelu tylnym może być
wykorzystane np. jako połączenie z siecią zewnętrzną.

Uwaga!
Ze względu na problemy z wydajnością nie należy używać
systemu DIVAR IP jako mostka sieciowego między tymi dwiema
sieciami.
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8 Konfiguracja zaawansowana
Konfiguracja zaawansowana pozwala dostosować system do
konkretnych potrzeb.

Aby zastosować konfigurację zaawansowaną:
1. Otworzyć przeglądarkę internetową na dowolnym

komputerze w sieci.
2. W pasku adresu przeglądarki sieci web wprowadzić adres

http://mydivar/configurationsite albo http://<IP

address of DIVAR IP>/configurationsite, a

następnie nacisnąć klawisz Enter. Zostanie wyświetlone
okno konfiguracji DIVAR IP.
Uwaga: Jeśli interfejs użytkownika rejestratora DIVAR IP
jest już otwarty, należy kliknąć kartę Konfiguracja.

3. W strukturze drzewa wybierz stronę, która wymaga
wprowadzenia zmian.
– Strona Urządzenia wideo 

Dodawanie i usuwanie urządzeń
Zastępowanie urządzeń
Konfiguracja kamer i obrazów wideo
Dostosowywanie jakości wideo
Dodawanie urządzeń z poza listy przez RTSP
Definiowanie ustawień detekcji ruchu

– Strona Zapis
Definiowanie faz i przypisywanie właściwości fazom
Definiowanie trybu nagrywania
Edytowanie jakości wideo

– Strona Alarmy 
Dodawanie i usuwanie działań
Konfiguracja wejść i wyjść alarmowych
Konfigurowanie właściwości e-mail
Konfigurowanie scenariuszy alarmowych
Konfigurowanie powiadomień

– Strona Network
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– Identyfikowanie urządzeń DIVAR IP 
Konfigurowanie interfejsu sieciowego
Wybór dynamicznego dostawcyDNS
Testowanie połączeń z systemami DIVAR IP 5000 
Dodawanie kont do strony
System
Wybór języka
Ustawianie hasła
Ustawianie strefy czasowej, daty i godziny
Określanie trybu przechowywania
Konserwacja systemu
Zarządzanie certyfikatami

4. Wprowadź zmiany i zapisz konfigurację.

Uwaga!
W razie potrzeby należy skorzystać z pomocy do konkretnej
strony.

Więcej informacji
– Przeprowadzenie konfiguracji podstawowej, Strona 23
– Monitorowanie systemu, Strona 29
– Korzystanie z Pomocnika IP, Strona 35
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9 Konserwacja systemu
9.1 Monitorowanie systemu

Dashboard urządzenia DIVAR IP umożliwia monitorowanie stanu
rejestratora DIVAR IP na dowolnym komputerze w sieci.
Dashboard urządzenia DIVAR IP dostarcza informacji na temat
rejestratora DIVAR IP.

Uwaga!
Aby skonfigurować system, należy najpierw użyć kreatora
konfiguracji w celu przeprowadzenia konfiguracji podstawowej,
a następnie (w razie potrzeby) otworzyć menu konfiguracji
w celu zdefiniowania konfiguracji zaawansowanej.

Aby zastosować Dashboard systemu DIVAR IP 5000:
1. Otworzyć przeglądarkę internetową na dowolnym

komputerze w sieci.
2. W pasku adresu przeglądarki sieci web wprowadzić adres

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

of DIVAR IP>/dlacockpit, a następnie nacisnąć klawisz

Enter. Pojawi się okno DIVAR IP 5000 Dashboard.
Uwaga: Jeśli interfejs użytkownika rejestratora DIVAR IP
jest już otwarty, należy kliknąć kartę Pulpit nawigacyjny.

3. W strukturze drzewa wybierz stronę, na której znajdują się
potrzebne informacje.
– Strona Informacje o systemie 

Wyświetla między innymi stan systemu, informacje o
dysku twardym i dzienniki zdarzeń.

– Strona Rejestr
Na tej stronie znajdują się informacje z rejestru.

– StronaMonitor urządzenia 
Wyświetla wszystkie podłączone urządzenia z nazwą
urządzenia, jego typem, wersją oprogramowania
układowego, statusem, szyfrowaniem nagrywania i
szerokością pasma.
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Oferuje Aktualizuj ręcznie... i przyciskAktualizuj z
Internetu pozwalający na aktualizację oprogramowania
systemowego.

Uwaga!
W razie potrzeby należy skorzystać z pomocy do konkretnej
strony.

Więcej informacji
– Przeprowadzenie konfiguracji podstawowej, Strona 23
– Konfiguracja zaawansowana, Strona 27

9.2 Przywracanie ustawień fabrycznych
Poniżej opisano metody przywrócenia domyślnej konfiguracji
oprogramowania i fabrycznego ustawienia obrazu.

Uwaga!
Zaleca się, by przed przywróceniem ustawień fabrycznych
oprogramowania systemu DIVAR IP utworzyć kopię zapasową
konfiguracji.

Metoda 1: Urządzenie pracuje
4 Należy na 10 sekund przycisnąć przycisk resetowania do

ustawień fabrycznych znajdujący się z tyłu urządzenia.
Zostanie przywrócona domyślna konfiguracja
oprogramowania. Dane na dyskach twardych nie zostaną
usunięte.

Metoda 2: Urządzenie jest wyłączone.
4 Przytrzymując wciśnięty przycisk resetowania do ustawień

fabrycznych znajdujący się z tyłu urządzenia, należy
nacisnąć przycisk zasilania z przodu urządzenia. Zostanie
przywrócone fabryczne ustawienie obrazu. Dane na dyskach
twardych nie zostaną usunięte.



DIVAR IP 5000 Konserwacja systemu | pl 31

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2018.07 | V2 | DOC

Uwaga!
W obu przypadkach dostęp do witryny sieci web urządzenia
można uzyskać po 30 minutach.

Więcej informacji
– Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji, Strona 31

9.3 Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji
Poniżej opisano procedurę tworzenia kopii zapasowej
konfiguracji.

Uwaga!
Aby zapewnić dostęp do aktualnych kopii zapasowych na
wypadek, gdyby były potrzebne, zaleca się, by kopie zapasowe
konfiguracji tworzyć często.

Aby utworzyć kopię zapasową konfiguracji:
1. W konfiguracji rejestratora DIVAR IP rozwiń listę System,

a następnie kliknij pozycję Serwis.
2. Aby wykonać kopię zapasową konfiguracji, kliknij , aby

rozszerzyć grupę Kopia zapasowa i przywracanie, a
następnie kliknij Utwórz kopię zapasową. Zostanie
wyświetlone okno dialogowe.

3. Kliknij Zapisz. Miejsce zapisu konfiguracji zależy od
ustawień przeglądarki.
Uwaga: Aby wybrać konkretny katalog docelowy na plik
kopii zapasowej, należy kliknąć przycisk Zapisz, a następnie
opcję Zapisz jako.

4. Aby wyszukać kopię zapasową, kliknij przycisk Start
systemu Windows, w polu wyszukiwania wprowadź ciąg
downloads, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe z plikiem kopii
zapasowej.
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9.4 Dodawanie i wymiana dysków twardych
W przypadku dodawania lub wymieniania dysków twardych
należy przestrzegać następujących warunków wstępnych.

Warunki wstępne:
– W przypadku konfiguracji RAID wszystkie dyski twarde

w jednostce muszą mieć tę samą pojemność.

9.4.1 Rozbudowa jednostki z dwoma dyskami
Jednostkę można rozbudować, umieszczając w niej dodatkowe
dyski twarde.

Aby dodać dyski twarde do jednostki z dwoma dyskami:
1. Wyłącz jednostkę, naciskając przycisk zasilania.
2. Umieść nowe dyski twarde we wnękach obudowy, pilnując,

aby uchwyty kieszeni napędów wsunęły się całkowicie.
3. Włącz jednostkę, naciskając przycisk zasilania.
4. W dowolnej przeglądarce otwórz obszar Dashboard

rejestratora DIVAR IP. Aby to zrobić, w pasku adresu
przeglądarki internetowej wprowadź http://mydivar/

dlacockpit lub http://<IP address of DIVAR IP>/

dlacockpit, a następnie naciśnij Enter. DIVAR IP 5000

Dashboard wyświetla wiadomość, którą musisz otworzyć >
w celu konfiguracji Konfiguracja > Zarządzanie dyskami.

5. Kliknij kartę Konfiguracja, aby otworzyć konfigurację.
6. Rozwiń listę System, a następnie kliknij pozycję

Zarządzanie dyskami.
7. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami, aby dodać

pojemność pamięci dysków twardych do systemu.
8. Po zakończeniu konfiguracji dysków twardych dioda stanu

odpowiedniego dysku po prawej stronie kieszeni napędu
zaświeci się na niebiesko.

Więcej informacji
– Przygotowanie obudowy, Strona 19
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9.4.2 Rozbudowa pustej jednostki
Pustą jednostkę można rozbudować, umieszczając w niej
dodatkowe dyski twarde.

Aby dodać dyski twarde do pustej jednostki:
1. Umieść nowe dyski twarde we wnękach obudowy, pilnując,

aby uchwyty kieszeni napędów wsunęły się całkowicie.
2. Włącz jednostkę, naciskając przycisk zasilania.
3. Jednostka zidentyfikuje dyski umieszczone we wnękach

jako nowe i zostanie automatycznie otworzone menu
przywracania.
Po zakończeniu procesu przywracania zostanie
zainstalowane oprogramowanie systemu DIVAR IP. Dioda
stanu odpowiedniego dysku po prawej stronie kieszeni
napędu zaświeci się na niebiesko.

4. Przeprowadź konfigurację podstawową przy użyciu kreatora
konfiguracji.

Więcej informacji
– Przygotowanie obudowy, Strona 19
– Przeprowadzenie konfiguracji podstawowej, Strona 23

9.4.3 Wymiana dysków twardych
Jeśli dysk twardy ulegnie awarii, dioda stanu odpowiedniego
dysku po prawej stronie kieszeni napędu zaświeci się na
czerwono.

Aby wymienić dysk twardy:
1. Wyjmij uszkodzony dysk twardy. Za pomocą uchwytu wysuń

kieszeń napędu z obudowy.
Uwaga: Dysk twardy można wyjąć z obudowy w trakcie
działania rejestratora.

2. Wyłącz jednostkę, naciskając przycisk zasilania.
3. Umieść nowe dyski twarde we wnękach obudowy, pilnując,

aby uchwyty kieszeni napędów wsunęły się całkowicie.
4. Włącz jednostkę, naciskając przycisk zasilania.
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5. W dowolnej przeglądarce otwórz obszar Dashboard
rejestratora DIVAR IP. Aby to zrobić, w pasku adresu
przeglądarki internetowej wprowadź http://mydivar/

dlacockpit lub http://<IP address of DIVAR IP>/

dlacockpit, a następnie naciśnij Enter. DIVAR IP 5000

Dashboard wyświetla wiadomość, którą musisz otworzyć >
w celu konfiguracji Konfiguracja > Zarządzanie dyskami.

6. Kliknij kartę Konfiguracja, aby otworzyć konfigurację.
7. Rozwiń listę System, a następnie kliknij pozycję

Zarządzanie dyskami.
8. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami, aby dodać

pojemność pamięci dysków twardych do systemu.
9. Po zakończeniu konfiguracji dysków twardych dioda stanu

odpowiedniego dysku po prawej stronie kieszeni napędu
zaświeci się na niebiesko.

Więcej informacji
– Przygotowanie obudowy, Strona 19

9.5 Aktualizowanie systemu
Poniżej opisano procedurę ręcznego aktualizowania systemu.

Aby ręcznie zaktualizować system DIVAR IP:
1. W strukturze drzewa w obszarze Dashboard systemu

DIVAR IP kliknij pozycję Monitor urządzenia.
2. Kliknij Ręczne aktualizowanie. 

Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym będzie
można wyszukać plik aktualizacji.

Aby zaktualizować DIVAR IP za pośrednictwem Internetu:
1. W strukturze drzewa w obszarze Dashboard systemu

DIVAR IP kliknij pozycję Monitor urządzenia.
2. Kliknij Aktualizuj z Internetu.
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Uwaga!
Kiedy rejestrator jest podłączony do Internetu, system
automatycznie sprawdza, czy dostępne są aktualizacje. W razie
udostępnienia aktualizacji można ją pobrać i bezpośrednio
zainstalować. Kiedy rejestrator nie jest podłączony do
Internetu, najnowszy pakiet aktualizacyjny można pobrać
ręcznie ze stron produktu. Aktualizowanie systemu obejmuje
wszystkie składniki sprzętowe oraz kamery. Aktualizacja trwa
około 5–10 minut i jej trakcie wstrzymywane jest nagrywanie.

9.6 Korzystanie z Pomocnika IP
IP Helper od firmy Bosch jest niewielkim narzędziem
współpracującym z systemem Windows, które umożliwia
użytkownikom przeglądanie listy wszystkich urządzeń
podłączonych do sieci i korzystających z protokołu IP łącznie
z ich adresami IP. Dzięki temu narzędziu użytkownik może łatwo
i szybko, bez stosowania specjalistycznej wiedzy, znaleźć adresy
IP urządzeń sieciowych lub skonfigurować ustawienia sieciowe
urządzeń korzystających z protokołu IP. Program IP Helper jest
udostępniany w postaci pliku wykonywanego bezpośrednio, tzn.
nie jest wymagana jego instalacja. Aby otworzyć program IP
Helper, można użyć dowolnego komputera w sieci. Program IP
Helper można też otworzyć bezpośrednio z pamięci USB.
Narzędzie IP Helper jest dostępne do pobrania w następujących
miejscach:
– w katalogu internetowym na stronie produktu DIVAR IP

5000,
– w witrynie http://mydivar.com,
– w witrynie http://downloadstore.boschsecurity.com/.

Aby wyszukać rejestratory DIVAR IP:
1. Dwukrotnie kliknij plik programu IP Helper

(iphelper.exe).

2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z listą wszystkich
urządzeń podłączonych do sieci i korzystających
z protokołu IP łącznie z ich adresami IP. Wyszukaj system

http://mydivar.com
http://downloadstore.boschsecurity.com/
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DIVAR IP, który należy skonfigurować, i zanotuj jego adres
IP.
Uwaga: Aby zidentyfikować system DIVAR IP, kliknij opcję
Mignięcie diody LED.
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10 Umowa licencyjna użytkownika
oprogramowania



38 pl | Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania DIVAR IP 5000

2018.07 | V2 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH



DIVAR IP 5000 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania | pl 39

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2018.07 | V2 | DOC



40 pl | Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania DIVAR IP 5000

2018.07 | V2 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH



DIVAR IP 5000 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania | pl 41

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2018.07 | V2 | DOC



42 pl | Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania DIVAR IP 5000

2018.07 | V2 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH



DIVAR IP 5000 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania | pl 43

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2018.07 | V2 | DOC



44 pl | Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania DIVAR IP 5000

2018.07 | V2 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH



DIVAR IP 5000 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania | pl 45

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2018.07 | V2 | DOC



46 pl | Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania DIVAR IP 5000

2018.07 | V2 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH



DIVAR IP 5000 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania | pl 47

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2018.07 | V2 | DOC



48 pl | Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania DIVAR IP 5000

2018.07 | V2 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH



DIVAR IP 5000 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania | pl 49

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2018.07 | V2 | DOC







Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2019


	 Spis treści
	1 Bezpieczeństwo
	1.1 Objaśnienie komunikatu dotyczącego bezpieczeństwa
	1.2 Zasady bezpieczeństwa
	1.3 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
	1.4 Uwagi
	1.5 Standardy FCC i UL

	2 Dostępna dokumentacja
	3 Ogólne informacje o systemie
	3.1 Widok urządzenia
	3.2 Opis diod LED — panel przedni
	3.3 Opis diod LED portu LAN — panel tylny

	4 Przygotowanie obudowy
	4.1 Wyjmowanie kieszeni napędu
	4.2 Montaż dysku twardego

	5 Instalacja — pierwsze kroki
	5.1 Uwagi dotyczące konfiguracji
	5.2 Podłączanie jednostki

	6 Przeprowadzenie konfiguracji podstawowej
	7 Zaawansowana konfiguracja — podwójna sieć
	8 Konfiguracja zaawansowana
	9 Konserwacja systemu
	9.1 Monitorowanie systemu
	9.2 Przywracanie ustawień fabrycznych
	9.3 Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji
	9.4 Dodawanie i wymiana dysków twardych
	9.4.1 Rozbudowa jednostki z dwoma dyskami
	9.4.2 Rozbudowa pustej jednostki
	9.4.3 Wymiana dysków twardych

	9.5 Aktualizowanie systemu
	9.6 Korzystanie z Pomocnika IP

	10 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania
	Blank Page

