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1 Wstęp
Niniejszy dokument zawiera opis procedury rozszerzenia rejestratora DiBos 8.
Rozszerzenie dotyczy następujących urządzeń:
- Rejestrator DiBos 19": Wszystkie urządzenia z jednym wolnym gniazdem PCI
- Rejestrator DiBos Micro: Wszystkie urządzenia DB 06 C1 xxx z wymaganym gniazdem 

PCI.
Przed rozpoczęciem procedury należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami na temat 
bezpieczeństwa. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności dotyczące matryc CMOS/
MOSFET, aby uniknąć wyładowań elektrostatycznych.

2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Podczas obsługi urządzenia należy przestrzegać poniższych środków ostrożności z uwagi na 
obecność delikatnych matryc CMOS.

3 Zestaw rozszerzenia Upgrade Kit DBEK061
Ten zestaw rozszerzenia zawiera następujące elementy:
- 1x adapter SCSI
- 1x kabel SCSI
- Podręcznik z procedurami rozszerzenia
- Etykieta numeru rozszerzenia do celów serwisowych, umieszczana na urządzeniu
Zestaw rozszerzenia DBEK061 umożliwia dodanie do rejestratora DBxxxxxxx adaptera SCSI. 
Pozwala to uzupełnić dysk twardy o zewnętrzne urządzenia pamięci.

i
UWAGA! 
Na płycie CD dołączonej do rejestratora znajduje się dokumentacja dostępna w języku 
użytkownika.

i

UWAGA! 
- Przed rozpoczęciem procedury należy zamknąć oprogramowanie, wyłączyć urządzenie i 

odłączyć kabel zasilający.
- Należy zachować odpowiednie środki ostrożności dotyczące matryc CMOS/MOSFET, aby 

uniknąć wyładowań elektrostatycznych. UWAGA: Podczas dotykania elementów wrażliw-
ych na wyładowania elektrostatyczne należy mieć założone uziemione paski antystatyc-
zne na nadgarstek i przestrzegać odpowiednich zasad bezpieczeństwa 
elektrostatycznego.
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4 Rozszerzanie rejestratora DiBos
Do rozszerzenia rejestratora DiBos wymagane jest gniazdo PCI.

4.1 Przygotowanie
Przed instalacją adaptera SCSI:
1. Zamknąć oprogramowanie DiBos i wyłączyć urządzenie.
2. Odłączyć kabel zasilający i inne kable podłączone do urządzenia.
3. Założyć na nadgarstek uziemiony pasek antystatyczny, postępując zgodnie z instrukcjami 

dołączonymi do paska.

4.2 Rozszerzanie rejestratora DiBos 19"
Instalacja adaptera SCSI w rejestratorze DiBos 19":
1. Poluzować trzy śruby z tyłu oraz dwie śruby z obu boków obudowy rejestratora DiBos, 

aby zdjąć pokrywę (patrz Illustracja 4.1).

Illustracja 4.1 Rejestrator DiBos 19" – widok z tyłu

2. Po zdjęciu obudowy widać będzie wszystkie elementy rejestratora DiBos.

3. Poluzować dwie śruby ,  mocujące płytę zabezpieczającą  (patrz Illustracja 4.2) i 
zdjąć płytę zabezpieczającą.

Illustracja 4.2 Elementy rejestratora DiBos 19"

4. Wymontować wspornik drugiego gniazda , aby zainstalować adapter SCSI (patrz 
Illustracja 4.2).

5.  Wsunąć adapter SCSI do pierwszego gniazda PCI płyty głównej. Podczas wykonywania 
procedury należy przestrzegać wszystkich wymaganych środków ostrożności.

6. Przymocować kartę PCI za pomocą śruby w gnieździe.

1 Śruba mocującą płytę zabezpieczającą 3 Śruba mocującą płytę zabezpieczającą

2 Śruba mocująca wspornika gniazda 4 Płyta zabezpieczająca
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7. Ponownie zamocować płytę zabezpieczającą, przykręcić śruby płyty i przymocować kartę 
PCI za pomocą dźwigni mechanicznych.

8. Założyć obudowę i przykręcić śruby.
9. Przykleić etykietę z numerem rozszerzenia z przodu obudowy, obok etykiety typu 

urządzenia.
10. Podłączyć kabel łączący urządzenia SCSI oraz wszystkie inne kable.
11. Włączyć najpierw urządzenia SCSI.
12. Podłączyć kabel zasilający rejestratora DiBos. Rejestrator DiBos uruchomi się 

automatycznie.

4.3 Rozszerzanie rejestratora DiBos Micro
Instalacja adaptera SCSI w rejestratorze DiBos Micro:
1. Poluzować trzy śruby z tyłu obudowy rejestratora DiBos, aby zdjąć pokrywę (patrz 

Illustracja 4.3).

Illustracja 4.3 Rejestrator DiBos 19" i DiBos Micro – widok z tyłu

2. Po zdjęciu obudowy widać będzie wszystkie elementy rejestratora DiBos.

3. Poluzować dwie śruby ,  płyty zabezpieczającej  i trzy śruby  kątownika 

mocującego  (patrz Illustracja 4.4). Zdjąć płytę zabezpieczającą za pomocą karty Riser 

 i Input/Output oraz przymocowanej do nich karty przechwytywania obrazu.

Illustracja 4.4 Elementy rejestratora DiBos
F.01U.073.189 | V1 | 2007.08 Instrukcja instalacyjna Bosch Sicherheitssysteme GmbH



DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Rozszerzanie rejestratora DiBos | pl 7
4. Wymontować wspornik dolnego gniazda , aby zainstalować adapter SCSI (patrz 
Illustracja 4.4).

5. Wsunąć adapter SCSI do dolnego gniazda PCI karty Riser. Po wsunięciu adaptera SCSI 
wsunąć kartę Riser do gniazda PCI płyty głównej. W trakcie wykonywania procedury 
przestrzegać wymaganych środków ostrożności.

6. Ponownie zamocować płytę zabezpieczającą, przykręcić śruby płyty i przymocować 
wszystkie karty PCI za pomocą śrub i kątownika mocującego.

7. Założyć obudowę i przykręcić śruby.
8. Przykleić etykietę z numerem rozszerzenia na spodzie obudowy, obok etykiety typu 

urządzenia.
9. Podłączyć kabel łączący urządzenia SCSI oraz wszystkie inne kable.
10. Włączyć najpierw urządzenia SCSI.
11. Podłączyć kabel zasilający rejestratora DiBos. Rejestrator DiBos uruchomi się 

automatycznie.

4.4 Adaptacja oprogramowania
Adaptacja oprogramowania rejestratora DiBos 19" i DiBos Micro:
1. Instalacja adaptera SCSI oraz zewnętrznych urządzeń pamięci wymaga sformatowania 

dysków zewnętrznych.
W tym celu należy zalogować się jako administrator systemu Windows, kliknąć kolejno 
Start > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Zarządzanie komputerem > 
Zarządzanie dyskami. Kliknąć prawym przyciskiem myszy dysk, który ma zostać 
sformatowany, a następnie New Partition (Nowa partycja). Spowoduje to uruchomienie 
kreatora New Partition Wizard (tworzenia nowej partycji). Kliknąć przycisk Next (Dalej) 
do momentu wyświetlenia okna Format Partition (Formatuj partycję). Kliknąć pole 
wyboru Perform a quick format (Wykonaj szybkie formatowanie), a następnie kliknąć 
przycisk Next (Dalej) i Finish (Zakończ). Jeśli proces formatowania zakończy się 
powodzeniem, w okienku dysku pojawi się komunikat Healthy (Sformatowany).

2. Uruchomić oprogramowanie rejestratora DiBos i dodać dyski w konfiguracji. W tym celu 
kliknąć kolejno Configuration > Database > Drives (Konfiguracja > Baza danych > Dyski). 
Więcej informacji na temat tej procedury można znaleźć w Instrukcji instalacyjnej 
rejestratora DiBos, w punkcie 6.1, Konfiguracja napędów.

3. Sprawdzić, czy wszystkie podłączone kamery zostały przypisane i działają prawidłowo. 
Wszystkie podłączone kamery wyświetlane są w trybie na żywo.

4. Sprawdzić przebieg zapisu na zewnętrznych urządzeniach pamięci, np. miganie diody 
LED pracy dysku.

1 Śruba mocującą płytę zabezpieczającą 4 Płyta zabezpieczająca

2 Śruba mocująca wspornika gniazda i 
kątownika mocującego

5 Karta Riser

3 Śruba mocującą płytę zabezpieczającą 6 Kątownik mocujący
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5 Uwagi dotyczące naprawy
Kontaktując się z pomocą techniczną lub działem obsługi klienta należy poinformować 
pracownika o posiadaniu rozszerzonej wersji rejestratora DiBos, ponieważ oryginalna etykieta 
na urządzeniu nie odpowiada bieżącej konfiguracji sprzętu.
W przypadku naprawy należy przekazać następujące informacje:
- Liczba urządzeń DiBos
- Liczba wszystkich dodatkowych akcesoriów

6 Wszelkich informacji udziela:
USA
tel.: 800-366-2283 lub 408-956-3895
faks: 800-366-1329 lub 408-956-3896
e-mail:NationalServiceCenter@ca.slr.com

Kanada:
Tel.: 514-738-2434

Europa, Bliski Wschód, Rejon Azji i Pacyfiku
tel.: +44 1495 274 558
fax: +44 1495 274 280
e-mail: rmahelpdesk@solectron.com
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.boschsecuritysystems.com
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