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1 Introdução

1.1 Gravador de vídeo digital para aplicações de segurança
O Divar XF é um sistema de gravação de áudio e vídeo que regista sinais de áudio de várias 
câmaras, permitindo simultaneamente visualizar as imagens em directo e reproduzir imagens 
gravadas, em ecrã múltiplo.
A unidade dispõe de possibilidades completas de procura e reprodução, para visualizar 
gravações de vídeo. Depois de configurado, todas as gravações ocorrem em segundo plano, 
sem necessidade de intervenção por parte do operador. São garantidas velocidades de 
gravação máximas de 30 (NTSC) e 25 (PAL) imagens por segundo, por canal. A velocidade e 
qualidade de gravação são seleccionáveis por câmara. Podem ser utilizados até quatro discos 
rígidos internos para proporcionar diversas capacidades de armazenamento para gravação.
Todos os modelos dispõem de tratamento de alarme abrangente e de controlo de telemetria. 
As funções de alarme incluem a definição pelo utilizador de áreas de detecção de 
movimentos, em qualquer entrada de câmara.
A unidade pode ser operada e programada facilmente, através das teclas de controlo do 
painel frontal, do rato e do sistema de menus de visualização no ecrã. Duas saídas de monitor 
proporcionam visualização em ecrã inteiro, quad e ecrã múltiplo. Ligue um teclado KBD 
(Intuikey) para comando PTZ e para uma maior facilidade de utilização.
As entradas e saídas de vídeo com terminação automática em anel, as entradas e saídas de 
áudio, as entradas e saídas de alarme e os conectores de controlo remoto encontram-se no 
painel traseiro. Dois conectores VGA fornecem saídas para um monitor A e para um monitor B. 
Também são fornecidas saídas de vídeo CVBS e Y/C em NTSC ou PAL. O monitor A exibe 
imagens digitais em ecrã inteiro ou ecrã múltiplo, que podem ser congeladas e nas quais se 
pode efectuar zoom. O monitor B exibe imagens em directo em ecrã inteiro ou ecrã múltiplo.
Utilize a aplicação para o PC do Centro de Controlo através de uma rede para a visualização 
em directo, reprodução e configuração. Cinco utilizadores podem controlar vários Divar XFs 
em simultâneo. O Divar XF inclui uma verificação de autenticidade, tanto para reprodução 
local como para reprodução remota. É fornecido um leitor dedicado, para PC, para 
reprodução de ficheiros de vídeo seguros. A Ferramenta de Configuração baseada em PC 
facilita a instalação da unidade.
Encontra-se disponível um SDK (kit de desenvolvimento de software) para integrar um Divar 
XF em softwares de gestão de outros fabricantes.

1.1.1 Versões
Existem vários modelos Divar XF; de 8 canais e de 16 canais com gravador de DVD opcional, 
cada um com diversas capacidades de armazenamento. As versões de 8 e 16 canais 
funcionam exactamente da mesma forma, com excepção para o facto de possuírem menos 
entradas de câmaras, de alarme e de áudio e o número dos modos de visualização em ecrã 
múltiplo ser diferente.
Opcionalmente, podem ser ligadas até um máximo de 8 câmaras IP (para além dos 8 ou 16 
canais de entrada analógicos). 

1.1.2 Manuais
São fornecidos quatro manuais:
– Manual de instalação - uma descrição detalhada para instaladores sobre como instalar o 

produto.
– Guia de instalação rápida - fornece uma breve descrição geral sobre como configurar e 

instalar o produto.



6 pt | Introdução Divar XF

F.01U.135.431 | 2.5 | 2009.08 Manual de Utilização Bosch Security Systems

– Manual de instruções - uma descrição detalhada para utilizadores finais sobre como 
operar a unidade.

– Manual de instruções do Leitor de Arquivos e do Centro de Controlo - uma descrição 
detalhada para utilizadores finais e administradores sobre como configurar e operar o 
software do Centro de Controlo e do Leitor de Arquivos.

1.1.3 Funcionalidades
O Divar XF possui as seguintes funcionalidades:
– 8 ou 16 entradas de câmaras com terminação automática em "loop-through"
– 8 ou 16 entradas de áudio
– Suporte para um máximo de oito câmaras IP (opcional)
– Gravação e reprodução simultâneas
– Armazenamento de vídeo em disco rígido interno (substituível a partir da frente)
– RAID4 integrado (opcional)
– Porta Ethernet 10/100Base-T para ligação Ethernet e ligação em rede
– Duas portas série RS232 para comunicação em série
– Entrada externa para teclado KBD
– Saídas para dois monitores
– Ecrã inteiro e várias capacidades de visualização em ecrã múltiplo nos modos em directo 

e de reprodução
– Saída de monitor com sequência, ecrã múltiplo e OSD
– Duas saídas de áudio (mono duplo)
– Detecção de movimentos
– 8 ou 16 entradas de comutação (alarme) e 4 saídas de alarmes
– Detecção de perda de vídeo
– Alarme sonoro.
– Controlo das câmaras com rotação horizontal, rotação vertical e zoom por RS485 e bi-

phase
– Arquivo local por USB
– Arquivo local por gravador de DVD integrado (opcional)

1.1.4 Ajuda no ecrã
Para alguns tópicos encontra-se disponível no ecrã ajuda sensível ao contexto. Basta 

pressionar o botão de ajuda  para visualizar o texto de ajuda associado à sua actividade 

actual. Pressione o botão escape  para sair da ajuda.

1.2 Desembalamento
Verifique se existem danos visíveis na embalagem. Se algum elemento tiver sido danificado 
durante o transporte, notifique a empresa de transporte. Desembale o equipamento 
cuidadosamente. É um equipamento electrónico e deve ser manuseado cuidadosamente para 
evitar danos na unidade. Não utilize a unidade se algum dos componentes estiver danificado. 
Se faltar um elemento, notifique o representante de vendas ou do serviço de assistência ao 
cliente da Bosch Security Systems. A caixa de cartão de expedição é a embalagem mais 
segura na qual a unidade pode ser transportada. Guarde a embalagem e todos os materiais de 
empacotamento para futura utilização. Se tiver de devolver a unidade, utilize os materiais de 
empacotamento originais.

1.2.1 Conteúdo da embalagem
Verifique os itens seguintes:
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– Gravador de vídeo digital (unidade Divar XF 16 ou Divar XF 8)
– Rato USB
– Guia de instalação rápida
– Manual de instruções do Divar XF
– Manual de instruções do leitor de arquivos e centro de controlo Divar XF
– Manual de instalação (este manual)
– Uma comutação de tipo D de 25 pinos e placa de ligação de alarme
– Uma placa de ligação tipo D de 15 pinos (para ligações PTZ Bi-Phase)
– Um conector de terminal de parafuso de 3 pinos (para ligação RS485 PTZ)
– Cabo de alimentação
– Cabo de rede cruzado blindado (para fins de assistência técnica e teste)
– Kit de montagem em bastidor
– Um CD-ROM com o software e os manuais

1.3 Ambiente da instalação

1.3.1 Montagem
O Divar XF é fornecido como uma unidade de secretária. Se desejar, a unidade pode ser 
montada em bastidor utilizando o kit de montagem em bastidor fornecido com a unidade.

1.3.2 Ventilação
Certifique-se de que a localização planeada para a instalação da unidade está bem ventilada. 
Repare bem nas localizações dos orifícios de ventilação da unidade e certifique-se de que não 
estão obstruídos.

1.3.3 Temperatura
Tenha em conta as especificações de temperatura ambiente da unidade ao escolher um 
espaço para a instalação. Temperaturas extremas de calor ou frio, além dos limites da 
temperatura de funcionamento, podem provocar falhas de funcionamento na unidade. Não 
instale a unidade em cima de equipamentos quentes.

1.3.4 Fonte de Alimentação
Certifique-se de que a alimentação de corrente AC do local é estável e de que está dentro da 
tensão nominal da unidade. Se a alimentação de AC do local for propensa a picos ou cortes de 
energia, utilize o acondicionamento da linha eléctrica ou uma fonte de alimentação 
ininterrupta.

1.4 Equipamento associado
Um sistema típico pode conter os seguintes componentes (não incluídos com a unidade):
– Um monitor principal para monitorização em ecrã múltiplo (monitor A)
– Um monitor secundário para monitorização de alarme/local (monitor B)
– Câmaras com saídas de vídeo composto de 1 Vpp
– Câmaras IP (consulte a folha de dados para informações sobre os modelos suportados)
– Microfone(s) amplificado(s)
– Amplificador áudio com altifalante(s)
– Cabo de vídeo coaxial com conectores BNC para ligar os sinais de vídeo

Cabo de áudio com conectores RCA para ligar sinais de áudio.

– Tomada de alimentação de corrente AC para a unidade, permitindo um isolamento 
seguro (a unidade não possui nenhum interruptor para ligar/desligar por razões de 
segurança)
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– Um teclado KBD
– PC para aplicações do centro de controlo e da ferramenta de configuração
– Unidades de controlo de rotação horizontal/vertical e zoom
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2 Instalação rápida
Para tornar a unidade rapidamente operacional, efectue as ligações abaixo descritas, 
introduzindo depois os respectivos dados no menu Instalação rápida. O menu Instalação 
rápida aparece quando se inicia a unidade pela primeira vez. Quando forem introduzidos os 
respectivos dados, a unidade fica operacional.

2.1 Ligações

Figura 2.1 Ligações do painel posterior

2.1.1 Ligações primárias
1. Ligue as câmaras às entradas de câmaras BNC (com terminação automática).
2. Ligue o monitor A à saída BNC, Y/C, ou VGA (suporta 1280x1024) assinalada como 

MON A.
3. Ligue o rato USB (fornecido) a uma porta USB.

2.1.2 Ligações opcionais
4. Ligue o monitor B á saída BNC, Y/C, ou VGA (suporta 1024x768) assinalada como 

MON B.
5. Ligue até 16 sinais de áudio às entradas de áudio RCA.
6. Ligue a(s) saída(s) de áudio RCA ao monitor ou a um amplificador áudio.
7. Ligue até 16 entradas de alarmes (através da placa de ligação tipo D de 25 pinos 

fornecida).
8. Ligue até 4 saídas de alarmes (através da placa de ligação tipo D de 25 pinos fornecida).
9. Ligue a saída de falha (através do adaptador de terminal de parafuso fornecido).
10. Ligue um teclado Intuikey à tomada KBD In e ligue o terminador (fornecido com o 

teclado) à tomada KBD Out.
11. Ligue uma unidade de controlo de rotação horizontal/vertical e zoom Bosch à porta Bi-

Phase (através da placa de ligação tipo D de 15 pinos fornecida).
12. Ligue uma unidade de controlo de rotação horizontal/vertical e zoom de outro fabricante 

à porta RS485 (através do adaptador de terminal de parafuso fornecido).
13. Ligue o equipamento à rede através da porta Ethernet.
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2.1.3 Ligar o equipamento
Ligue todos os interruptores ou botões de corrente de todos os equipamentos.
14. Ligue o cabo de alimentação à unidade.

2.2 Utilização pela primeira vez
A unidade inicia-se com uma visualização em ecrã múltiplo. O menu Instalação rápida abre 
quando se inicia a unidade pela primeira vez. Preencha as definições básicas nos quatro 
separadores para tornar a unidade operacional. A unidade começa a gravar automaticamente 
quando se fecha o menu Instalação rápida.
Para abrir o menu Instalação rápida em qualquer outro momento:

1. Pressione o botão de menu .
2. O menu principal aparece no monitor A.
3. Clique em Configuração e depois em Instalação rápida.

Navegar
Utilize o rato USB fornecido. Em alternativa, utilize as seguintes teclas do painel frontal:

– Utilize a tecla enter  para seleccionar um submenu ou item.

– Utilize as teclas de direcção     para se mover através de um menu 
ou lista.

– Utilize a tecla escape  para regressar ao menu anterior ou para desactivar o 
menu.

2.3 Menu Instalação rápida
O menu Instalação rápida é constituído por quatro separadores: Internacional, Agenda, 
Gravação e Rede. Navegue pelos separadores utilizando Anterior e Seguinte. Clique em 
Desfazer para cancelar as alterações efectuadas no separador activo. Clique em Fechar para 
sair do menu Instalação rápida. Ao alterar as definições de Instalação rápida, irá substituir as 
definições personalizadas. 
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2.3.1 Internacional

Figura 2.2 Menu Instalação rápida - Internacional

Clique em Seguinte para ir para o separador seguinte.

Idioma Seleccione o idioma do menu a partir da lista apresentada.

Fuso horário Seleccione um fuso horário da lista.

Formato da hora Seleccione o formato de apresentação das horas para 12 ou 24 horas.

Hora Preencha a hora actual.

Formato da data Seleccione um dos três formatos de data que exibem em primeiro 
lugar o mês (MM), o dia (DD) ou o ano (AAAA).

Data Preencha a data actual.
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2.3.2 Agenda

Figura 2.3 Menu Instalação rápida - Agenda

É exibida uma representação gráfica da agenda semanal actualmente activa. Cada cor 
representa um dos perfis disponíveis:
– Amarelo - Perfil 1
– Azul escuro - Perfil 2
– Verde - Perfil 3
– Rosa - Perfil 4
– Azul claro - Perfil 5
– Castanho - Perfil 6
Clique em Substituir para começar a efectuar alterações.
– Seleccione o dia em que a semana deve começar e terminar.
– Seleccione a que horas deve começar e terminar o dia em dias da semana.
– Seleccione a que horas deve começar e terminar o dia aos fins-de-semana.
Quando as definições são alteradas, a representação gráfica é actualizada automaticamente.
Clique em Seguinte para ir para o separador seguinte.
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2.3.3 Gravação

Figura 2.4 Menu Instalação rápida - Gravação

Defina a Resolução, Qualidade e Velocidade de fotogramas da Gravação normal para cada 
perfil na tabela. Defina a Resolução, Qualidade e Velocidade de fotogramas da gravação de 
Alarme e Movimento. Estas definições são definidas para todos os perfis. Se tiver efectuado 
anteriormente definições avançadas, clique em Substituir para substituí-las pelas definições 
de Instalação rápida.
Clique em Seguinte para ir para o separador seguinte.
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2.3.4 Rede

Figura 2.5 Menu Instalação rápida - Rede

Preencha as definições que controlam a forma como a unidade interage com a rede.

Nome do DVR Introduza um nome para o DVR ser identificado na rede.

DHCP Active a opção DHCP para que o endereço IP, a máscara de sub-rede 
e a gateway pré-definida sejam atribuídos automaticamente pelo 
servidor de rede. São apresentados os valores reais.

Endereço IP 
Máscara de sub-
rede Gateway 
pré-definida 
Servidor DNS

Quando o DHCP se encontrar desactivado, preencha os endereços IP, 
máscara de sub-rede, gateway pré-definida e servidor DNS.

Limite - largura 
de banda

Restrinja a largura de banda de rede introduzindo um valor entre 0,1 e 
100 Mbps para o limite de largura de banda.

Endereço MAC O endereço MAC é apenas de leitura.

Cabo ligado Exibe o estado do cabo.
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3 Instruções de funcionamento
Estas instruções explicam as funções das teclas do painel frontal. As funções disponíveis 
podem ser limitadas pela definição de palavras-passe. Algumas funções podem exigir também 
uma licença de software.
Um administrador tem acesso a mais funções no menu.

3.1 Controlos do painel frontal

Figura 3.1 Controlos do painel frontal

3.1.1 Teclas
As teclas do painel frontal controlam todas as funções. Os símbolos presentes nas teclas 
indicam as funções. As teclas inactivas emitem um aviso sonoro (bip) audível quando 
premidas.

Teclas de direcção:

Para cima Para baixo Esquerda Direita
– movimentam-se através dos itens de menu ou valores quando se encontra no modo 

de menus
– no modo PTZ, as teclas de direcção podem ser utilizadas para controlar as funções 

de rotação horizontal, vertical ou de zoom da câmara seleccionada
– movem a área visível da imagem seleccionada no modo de zoom digital

Tecla Enter
– selecciona um item de submenu ou de menu ou confirma selecções efectuadas nos 

menus
– a zona de ecrã seleccionada é exibida em ecrã inteiro quando visualizar vídeos em 

modo ecrã múltiplo

 Tecla ESC
– pressione esta tecla para voltar para o nível anterior ou para sair do sistema de 

menus sem guardar

 Tecla Ecrã inteiro
– pressione-a para ir para o modo de ecrã inteiro

 Tecla Quad
– pressione esta tecla para ir para o modo quad
– no modo quad, pressione-a para alternar entre os ecrãs quad activos

 Tecla Ecrã múltiplo
– pressione esta tecla para ir para o modo ecrã múltiplo
– no modo ecrã múltiplo pressione-a para alternar entre os ecrãs 3x3 e 4x4

Divar
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 Tecla Zoom digital
– aumenta o zoom na visualização de câmara em ecrã inteiro activa

 Tecla Sequência
– ver as câmaras em sequência, em visualização de ecrã inteiro ou quad.

 Tecla OSD
– pressione esta tecla para ver a data/hora e as informações da câmara, apenas a 

data/hora, ou nada

 Tecla Pesquisar
– pressione esta tecla para abrir o menu de pesquisa data/hora para procurar imagens 

gravadas

 Tecla PTZ
– activa o modo de rotação horizontal/vertical ou o modo de rotação horizontal/zoom

 Tecla Congelar
– no modo directo, pressione esta tecla para congelar a imagem seleccionada

Tecla Menu
– abre o sistema de menus

 Tecla Ajuda
– pressione esta tecla para ver a ajuda

 Tecla Silenciar
– pressione esta tecla para silenciar a monitorização de áudio

 Tecla Abrir/Fechar
– pressione para abrir ou fechar a gaveta do DVD

 Tecla Export
– pressione esta tecla para abrir o menu exportar; a tecla contém uma luz indicadora

 Tecla Monitor
– alterna o controlo entre o monitor A ou B

 Tecla Acknowledge
– pressione esta tecla para reconhecer um evento de alarme; a tecla contém uma luz 

indicadora

 Teclas de câmaras (1-16)
– pressione estas teclas para ver uma visualização em ecrã inteiro da entrada de vídeo 

analógico
– pressione novamente para ver uma visualização em ecrã inteiro de uma câmara IP 

(se ligada)

Tecla Pausa
– em modo de reprodução, pressione esta tecla para parar uma imagem que está a ser 

reproduzida
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Tecla Recuo
– em modo directo, pressione esta tecla para iniciar a reprodução em recuo das 

gravações das câmaras apresentadas
– em modo de reprodução, pressione esta tecla para iniciar ou acelerar a reprodução 

em recuo
– em modo de pausa, pressione esta tecla para retroceder um fotograma

Tecla Reproduzir
– em modo directo, pressione esta tecla para retomar a reprodução a partir da última 

posição de reprodução seleccionada
– nos modos de pausa ou avanço rápido/recuo, pressione esta tecla para retomar a 

reprodução

 Tecla Avanço rápido
– em modo directo, pressione esta tecla para reproduzir as últimas imagens, 

começando um minuto atrás
– em modo de reprodução, pressione esta tecla para aumentar a velocidade de 

reprodução.
– em modo de pausa, prima esta tecla para avançar um fotograma

Tecla Parar
– em modo de reprodução, pressione esta tecla para voltar ao modo directo

Nota:
A numeração das câmaras IP começa em 9 num modelo de 8 canais e em 17 num modelo de 
16 canais. Assim, numa unidade de 16 canais com câmaras IP, a tecla de câmara 1 selecciona 
a câmara analógica 1 e a câmara IP 17.

3.1.2 Indicadores
Os indicadores no painel frontal acendem-se ou ficam intermitentes para o alertar das 
diferentes condições de funcionamento.

 Ligado - acende quando a unidade é ligada

 DVD - acende quando um DVD está inserido na unidade

 USB - acende quando um dispositivo de armazenamento USB está ligado à unidade

 Rede - acende quando um utilizador remoto está ligado à unidade

 Gravação - acende quando a unidade está a gravar vídeo

 Reprodução - acende quando a unidade está em modo de reprodução

 Monitor A - indica que o monitor A está a ser controlado

 Monitor B - indica que o monitor B está a ser controlado

 Temperatura - pisca quando a temperatura interior está fora da gama de temperaturas 

de funcionamento

 Alarme - pisca quando é detectado um alarme
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 Movimento - pisca quando é detectado movimento num sinal de vídeo

 Sem vídeo - pisca quando é detectada perda de vídeo para uma entrada de vídeo

 Falha de sistema - pisca quando é detectada uma falha de sistema

3.2 Controlos do rato
Todas as funções controladas pelo painel frontal podem, em alternativa, ser acedidas através 
do rato USB fornecido. Todas as funções DVR principais podem ser acedidas através do painel 
de botões no ecrã. Para exibir o painel (apenas monitor A), mova o ponteiro do rato para a 
parte inferior do ecrã. Pressione ESC para o remover do ecrã.

Figura 3.2 Painel de botões no ecrã

Os botões e indicadores do painel de botões no ecrã funcionam da mesma forma que as 
teclas e indicadores do painel frontal.

3.3 Visualizar imagens
A unidade tem duas saídas de monitor, A e B. A forma como estes monitores exibem imagens, 
depende de como o sistema é configurado. Quando é detectada alguma entrada de alarme ou 
movimento, a imagem da câmara com o indicador de alarme/movimento pode ser exibida no 
monitor A, B ou em ambos. Quando ocorrem vários alarmes ou movimentos, as imagens das 
câmaras são combinadas numa janela de ecrãs múltiplos no monitor A, B ou em ambos.

3.3.1 Monitor A
O monitor A é o monitor principal. Exibe imagens reproduzidas ou em directo em ecrã inteiro, 
quad ou ecrã múltiplo, tanto de câmaras analógicas como de câmaras IP. Neste monitor, 
também são exibidas mensagens de estado, alarmes, movimentos e avisos de perda de vídeo. 
Quando o sistema de menus é activado, é exibido neste monitor.

3.3.2 Monitor B
O monitor B exibe imagens em directo em ecrã inteiro, quad ou ecrã múltiplo de câmaras 
analógicas.

Seleccionar um monitor para controlar
Para controlar a visualização no monitor A:

1. Verifique se a luz  está acesa no painel frontal.

2. Se  não estiver acesa, pressione a tecla monitor .
Para controlar a visualização no monitor B:

1. Verifique se a luz  está acesa no painel frontal.

2. Se  não estiver acesa, pressione a tecla monitor 

3.3.3 Visualizar
O desenho apresenta todos os modos de visualização possíveis para o monitor A e B. Alguns 
modos de visualização em ecrã múltiplo podem ter sido desactivados durante a configuração. 



Divar XF  Instruções de funcionamento | pt 19

Bosch Security Systems Manual de Utilização F.01U.135.431 | 2.5 | 2009.08

O modelo de Divar e o número de câmaras ligadas, também influenciam as visualizações em 
ecrã múltiplo disponíveis.

Figura 3.3 O Divar XF suporta visualização de ecrã único, quad, 3x3 e 4x4

Os modos de ecrã múltiplo podem ter ecrãs múltiplos diferentes, podendo ser exibidos em 
sequência para visualizar todas as imagens das câmaras.

Ecrã múltiplo
Para obter diferentes visualizações em ecrã múltiplo no monitor A ou B:

1. Pressione a tecla ecrã múltiplo .
– No monitor activo aparece uma visualização em ecrã múltiplo das imagens das 

câmaras.
– As teclas de câmaras das câmaras seleccionadas acendem-se (verde).

2. Pressione novamente a tecla ecrã múltiplo  para ir para a próxima visualização em 
ecrã múltiplo programada.

– Se continuar a pressionar a tecla ecrã múltiplo , a unidade percorre todas as 
visualizações em ecrã múltiplo activadas.

Ecrã inteiro:
Para visualizar uma imagem de uma câmara em ecrã inteiro:
1. Pressione a tecla de uma câmara.

– Surge uma imagem em ecrã inteiro da câmara analógica que seleccionou.
– A tecla da câmara analógica seleccionada acende-se (verde).
– Pressione novamente a tecla da câmara para exibir a câmara IP ligada.
– A tecla da câmara IP seleccionada acende-se (laranja).

2. Em modo de ecrã múltiplo, pressione Enter  para visualizar a zona de ecrã activa em 
ecrã inteiro.

Nota:
A numeração das câmaras IP começa em 9 num modelo de 8 canais e em 17 num modelo de 
16 canais. Assim, numa unidade de 16 canais com câmaras IP, a tecla de câmara 1 selecciona 
a câmara analógica 1 e a câmara IP 17.
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Sequência
Para visualizar uma sequência de imagens em directo de várias câmaras:

1. Pressione a tecla sequência .
– Aparece uma sequência de imagens da câmara, cada uma para um tempo de 

paragem pré-programado.

2. Pressione a tecla sequência  para parar a sequência.
– Fazer zoom, pressionar a tecla ecrã múltiplo ou seleccionar uma só câmara também 

pára a sequência.

Atribuição de zonas de ecrã
Atribuir câmaras a zonas de ecrã no modo de visualização em ecrã múltiplo:
1. Utilize as teclas de direcção para seleccionar uma zona de ecrã.
2. Prima e mantenha premida uma tecla da câmara para visualizar e atribuir essa imagem da 

câmara à zona de ecrã activa.
3. Em alternativa, clique com o botão direito do rato sobre uma zona de ecrã e escolha uma 

entrada de vídeo do menu de contexto.
A atribuição de zonas de ecrã que fizer será utilizada no modo de reprodução, bem como no 
modo em directo.

Congelar imagem
Congelar uma imagem no monitor A:

1. Pressione a tecla congelar  para congelar a imagem na zona de ecrã activa.

2. Volte a pressionar a tecla congelar  para voltar para a visualização em directo.
Em alternativa, clique com o botão direito e seleccione Congelar ou Desbloquear no 
menu de contexto utilizando o rato.

Se estiver a visualizar uma imagem de uma câmara no modo de ecrã inteiro, esta imagem é 
congelada. A função de zoom pode ser utilizada numa imagem congelada. Se alterar o modo 
de visualização, quaisquer imagens imobilizadas são libertadas.

Zoom
Para aumentar zoom numa imagem de vídeo:

1. Pressione a tecla zoom .
– A imagem é aumentada para o dobro do tamanho.

2. Utilize as teclas de direcção para seleccionar a área da imagem a ser visualizada.

3. Volte a pressionar a tecla zoom  para continuar a aumentar zoom.
– A imagem é aumentada para o quádruplo do tamanho.

4. Utilize as teclas de direcção para seleccionar a área da imagem a ser visualizada.

5. Pressione novamente a tecla zoom  para voltar a uma imagem total e sair do modo de 
zoom.
Em alternativa, clique com o botão direito e seleccione Zoom ou Sair do zoom para 
activar ou desactivar o modo de zoom com o rato. No modo de zoom, clique sobre uma 
área do ecrã para aumentar zoom. Utilize a roda do rato para aumentar e reduzir zoom.

3.4 Directo e reprodução

3.4.1 Modo directo
O modo em directo é o modo de funcionamento normal da unidade, em que vê imagens em 
directo das câmaras. A partir do modo em directo pode mudar para o modo de reprodução ou 
para o menu sistema.
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3.4.2 Aceder a funções de reprodução
Pode ser necessária uma palavra-passe para aceder às funções de reprodução. Discuta isso 
com o seu administrador.
1. Para pesquisar, vá ao menu superior e clique no ícone de pesquisa.
2. Escolha pesquisa por Evento ou Data/hora no menu pendente.

Em alternativa, pressione a tecla pesquisar  para mudar directamente para a pesquisa por 
data/hora.
Para entrar no modo de reprodução, utilize uma das seguintes teclas:

– Pressione a tecla recuo  para iniciar a reprodução em recuo de gravações das 
câmaras apresentadas.

– Pressione a tecla avanço rápido  para iniciar a reprodução das últimas imagens, 
começando um minuto atrás.

– Pressione a tecla reproduzir  para retomar a reprodução a partir da última posição de 
reprodução seleccionada.

Pressione a tecla parar  para voltar à visualização em directo. Um alarme também volta a 
colocar a unidade na visualização das imagens em directo.

3.4.3 Modo de reprodução
No modo de reprodução, as teclas de controlo de vídeo funcionam da seguinte maneira:

– Pressione a tecla recuo  para iniciar a reprodução em recuo de gravações. Pressione-
a repetidamente para aumentar a velocidade de visualização até ao máximo, antes de 

voltar novamente à velocidade normal. Pressione a tecla recuo  no modo de pausa 
para retroceder um fotograma de cada vez.

– Pressione a tecla pausa  para congelar a imagem.

– Pressione a tecla avanço rápido  para iniciar a reprodução de gravações. Pressione-a 
repetidamente para aumentar a velocidade de visualização até ao máximo, antes de 

voltar novamente à velocidade normal. Pressione a tecla reproduzir  no modo de 
pausa para avançar um fotograma de cada vez.

– Pressione a tecla reproduzir  para retomar a reprodução.

Pressione a tecla parar  para voltar à visualização em directo. Um alarme também volta a 
colocar a unidade na visualização das imagens em directo.

3.5 Vista geral do sistema de menus
O menu permite-lhe aceder a várias funções para o ajudar a utilizar a unidade. O acesso a 
alguns itens de menu está protegido por palavra-passe. Existem três formas de aceder ao 
sistema de menus:
– através das teclas do painel frontal,
– um rato USB, ou
– um teclado Intuikey.
As ligeiras diferenças na navegação e selecção, devem-se apenas às diferenças entre as teclas 
da unidade, o teclado e o rato. A estrutura de menus é a mesma em todos os casos.
O menu superior é constituído por quatro menus principais com submenus pendentes, um 
item de ajuda e um item de saída.
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Figura 3.4 Menu superior

Pesquisar

O menu Pesquisar contém dois submenus:
– Data/hora - reproduz vídeos de uma data e hora específicas.
– Pesquisar eventos - pesquisa eventos numa estrutura temporal específica.

Estes submenus só podem ser acedidos se tiver direitos de reprodução.

Exportar

O menu Exportar é utilizado para arquivar um clipe de vídeo num dispositivo de 
armazenamento USB ou num DVD.
Este submenu só pode ser acedido se tiver direitos de exportação.

Configuração

O menu Configuração contém três submenus:
– Instalação rápida - abre um assistente para configurar as definições básicas do DVR.
– Configuração avançada - abre o menu de configuração para configurar todas as 

definições do DVR.
– Definições do monitor - abre um menu para configurar as definições das saídas do 

monitor.
Estes submenus só podem ser acedidos se tiver direitos de configuração.

Informações do sistema

O menu Informações do sistema contém dois submenus:
– Estado - abre um menu para visualizar as informações do estado.
– Registo - abre um menu para visualizar o registo do sistema.

Ajuda

A função Ajuda exibe um texto de ajuda. 
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Sair

Clique para terminar a sessão. 

3.5.1 Acesso utilizando as teclas do painel frontal
Para abrir o menu, pressione a tecla menu .

– O menu superior aparece no monitor A.

Para se mover através de um menu ou de uma lista, utilize as teclas de direcção   

  do painel frontal.

Para seleccionar um submenu ou item, utilize a tecla enter .

Para retroceder, utilize a tecla escape  

Para abrir o texto de ajuda, pressione a tecla ajuda .

Para sair do menu, pressione a tecla escape .

3.5.2 Acesso utilizando o rato
Para abrir o menu, mova o ponteiro para a parte superior do ecrã.

– O menu superior aparece no monitor A.
Para seleccionar um item de menu, mova o ponteiro por cima do mesmo e clique com o botão 
esquerdo do rato.

3.5.3 Acesso utilizando o teclado Intuikey
Prima a tecla Menu para aceder ao menu superior. Utilize o joystick do teclado para navegar 
através dos itens de menu.

Para seleccionar um item de menu, utilize a tecla enter  do teclado.

3.6 Pesquisar

Figura 3.5 Menu superior - Pesquisar

1. Para pesquisar, entre no menu superior e clique em Pesquisar.
2. Escolha pesquisa por Data/hora ou por Evento do menu pendente.

Em alternativa, pressione a tecla pesquisar  para mudar directamente para a pesquisa por 
Data/hora.

3.6.1 Pesquisar por Data/hora

Introduza a data e hora de início e clique em OK para iniciar a reprodução.
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A reprodução das zonas de ecrã apresentadas é iniciada.

Figura 3.6 Pesquisar por data e hora

3.6.2 Pesquisa de eventos

Figura 3.7 Menu Pesquisar Eventos - Opções de pesquisa

Critérios de procura
– Sob Canais, seleccione as entradas de câmaras a pesquisar (seleccione a caixa sem 

número para seleccionar todas). As entradas seleccionadas são realçadas.
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– Defina Pesquisar para pesquisar por eventos de alarme, de movimento ou por ambos. 
Defina para Todos os eventos de modo a que a pesquisa não seja restringida a um tipo 
de evento.

– Para definir a Direcção de pesquisa, seleccione Para a frente para pesquisar da hora de 
início até à hora de fim ou Para trás para pesquisar da hora de início até à hora de fim.

– Em Hora início e Hora de fim, preencha os valores da data e hora para determinar o 
espaço de tempo da pesquisa.

– Seleccione Pesquisar para iniciar a pesquisa.

Figura 3.8 Menu Pesquisar Eventos - Resultados de pesquisa

Resultados
– A gravação que corresponde ao filtro e que está mais próxima da data e hora 

seleccionada é apresentada em primeiro lugar.
– Utilize as teclas de direcção para cima/para baixo para se mover através da lista. A 

gravação seleccionada é exibida na janela de pré-visualização.

– Pressione a tecla enter  para reprodução em ecrã inteiro da gravação seleccionada.

– Pressione a tecla escape  para voltar ao menu de pesquisa.

3.7 Exportar

Figura 3.9 Menu superior - Exportar vídeo
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O menu exportar é acedido a partir do menu superior. Permite-lhe gravar segmentos de vídeo 
e áudio gravados para um dispositivo de armazenamento USB ou para um DVD gravável. O 
ecrã de exportação principal exibe informações sobre os suportes ligados e uma lista dos 
segmentos de vídeo a arquivar.

Figura 3.10 Menu Exportar vídeo

– Escolha um dispositivo de memória a partir da caixa de selecção Destino. Estado do 
suporte mostra o estado do dispositivo de memória seleccionado; Espaço livre mostra o 
espaço disponível para arquivo.
Seleccione Apagar para esvaziar o dispositivo de memória seleccionado.

– É exibida uma lista dos segmentos de vídeo a arquivar.
– Para adicionar um segmento de vídeo à lista, clique em Adicionar.
– Preencha uma Hora início e uma Hora de fim para os segmentos de vídeo que pretende 

arquivar.
Seleccione os números das câmaras que pretende arquivar (seleccione a caixa sem 
número para seleccionar todas).

Clique em OK para colocar o segmento na lista.

1. Para adicionar outro segmento de vídeo à lista, clique em Adicionar.
1. Para alterar um segmento de vídeo na lista, seleccione-o e clique em Alterar....
1. Para remover um segmento de vídeo da lista, seleccione-o e clique em Remover.
A lista de arquivos é guardada até que o arquivamento seja levado a cabo. Os segmentos de 
vídeo que foram parcialmente substituídos ou apagados do disco(s) rígido(s) interno(s) do 
Divar, são removidos da lista.
– Coloque um sinal de visto junto de Verificação autenticidade para verificar a 

autenticidade dos segmentos de vídeo antes de os arquivar.
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– Coloque um sinal de visto junto a Finalizar suporte para garantir a leitura do DVD 
noutros leitores.

– Seleccione Iniciar exportação para gravar os segmentos de vídeo no dispositivo de 
destino.

– Seleccione Parar exportação para cancelar o processo de arquivo.
– Seleccione Detalhes... para obter um relatório de erros, caso a verificação de 

autenticidade ou o processo de arquivo não sejam concluídos com êxito.
Se o tamanho total dos segmentos de vídeo ultrapassar o espaço livre do dispositivo de 
memória, apenas os primeiros segmentos serão arquivados. Os segmentos que não são 
arquivados permanecem na lista, de forma a que possam ser arquivados noutro dispositivo.

3.8 Configuração

Figura 3.11 menu superior - Configuração

O menu de Configuração é acedido a partir do menu superior. O menu Configuração contém 
três submenus:
– Instalação rápida - abre um assistente para configurar as definições básicas. Para mais 

informações consulte a Secção 2 Instalação rápida, Página 9.
– Configuração avançada - abre o menu de configurações avançadas para configurar todas 

as definições. Para mais informações consulte a .
– Definições do monitor - abre um menu para configurar as definições do monitor.

3.8.1 Definições do monitor

O submenu Definições do monitor contém definições de visualização para o monitor A e B.

Opções visual.
Seleccione um plano de fundo transparente para ver a visualização de câmara atrás dos 
menus. 
Seleccione a cor do painel de imagem (preto, branco ou cinzento).

Ecrãs múltiplos
Seleccione as visualizações em ecrã múltiplo que pretende ver.
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Figura 3.12 Menu Configuração de monitores - Sequência

Sequência
Seleccione o intervalo de tempo durante o qual uma câmara permanece visível no ecrã no 
campo Tempo paragem sequência. 
Use o botão Adicionar para mover as entradas de câmaras para a lista de sequência. Use os 
botões Mover para cima ou Mover para baixo para as colocar na ordem pretendida. Use 
Remover para eliminar um único item da lista de sequência. Use Apagar para eliminar todos 
os itens da lista de sequência.

Visualizar eventos
Seleccione as caixas Entrada de contacto, Alarme de perda de vídeo ou Eventos de 
detecção de movimentos para exibir esses eventos no ecrã.
No campo Duração da visualização, defina o intervalo de tempo durante o qual esses eventos 
permanecem no ecrã (só eventos sem alarme).

3.9 Informações do sistema

Figura 3.13 Menu superior - Informações do sistema
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O menu Informações do sistema é acedido a partir do menu superior. O menu Informações do 
sistema contém dois submenus:
– Estado - abre um menu para visualizar as informações do estado.
– Registo - abre um menu para visualizar o registo do sistema.

3.9.1 Estado

O submenu Estado contém cinco separadores que exibem as informações do estado.

Info. sobre a versão
O separador de informações da versão exibe a versão do firmware instalado, número de série 
e outras informações relacionadas com a versão para fins de assistência técnica.

Armazenamento
O separador do armazenamento exibe informações sobre o tamanho e conteúdo do disco.

Figura 3.14 Menu Estado - Armazenamento

– Gravação mais antiga - exibe a data e hora da gravação mais antiga existente no disco.
– Gravação mais recente - exibe a data e hora da gravação mais recente existente no disco.
– Tamanho total do disco - exibe o espaço total do disco instalado.
– Estado do RAID - exibe activado caso os discos sejam utilizados como um conjunto RAID.
– Tempo até subst. - tempo estimado em que o vídeo é retido até ser substituído.
– Verificação autenticidade... - clique para verificar a autenticidade do vídeo e áudio 

gravados.
– Discos rígidos instalados - fornece uma vista geral do estado dos discos rígidos 

instalados.
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Sinais de vídeo
O separador sinais de vídeo exibe o modo de vídeo de sistema (PAL/NTSC) e o estado da 
entrada de vídeo.

Estado de gravação
Perfil actual da gravação - exibe o perfil actual
Alarme na entrada - exibe as entradas que estão em modo de gravação de alarmes
Movimento na entrada - exibe as entradas que estão em modo de gravação de movimento
Estado de gravação actual - exibe o estado e o modo da gravação de vídeo e áudio para cada 
entrada

Sensores
Exibe os valores da temperatura actual e do sensor de tensão. Se os níveis de temperatura 
estiverem fora da gama normal, os valores são exibidos a amarelo. Caso isto ocorra, verifique 
se a temperatura ambiente se encontra dentro das especificações recomendadas e se existe 
uma ventilação adequada. Se a temperatura atingir um nível crítico, a unidade desliga-se 
automaticamente. Para reiniciar a unidade, desligue o cabo de alimentação, espere, pelo 
menos, 30 segundos e volte então a ligar o cabo de alimentação.

Tabela 3.1 Sensores térmicos

Tabela 3.2 Níveis da fonte de alimentação

3.9.2 Registo

O menu Registo é usado para exibir um histórico filtrado dos eventos do sistema.

Filtro do registo
Permite definir vários critérios de filtragem para pesquisar num intervalo de tempo 
especificado vários eventos do sistema.

Nome do sensor Limite mínimo Limite máximo

Processador 5 °C / 41 °F 100 °C / 212 °F

Entrada de ar 5 °C / 41 °F 45 °C / 113 °F

Saída de ar 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Disco rígido #1 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Disco rígido #2 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Disco rígido #3 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Disco rígido #4 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Nível de tensão Limite mínimo Limite máximo

12 V 10,8 V 13,2 V

5 V 4,7 V 5,3 V

3,3 V 3,1 V 3,5 V
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Figura 3.15 Menu Registo - Filtro do registo

– Introduza a hora de início e de fim.
– Faça uma selecção dos eventos do sistema a exibir.
– Conteúdo do registo - exibe os conteúdos de registo mais antigos e mais recentes 

disponíveis.
– Exibir - clique para exibir os resultados.

Resultados
Exibe a Data, Hora, e tipo de Evento de vários eventos do sistema. É exibido um ecrã de pré-
visualização de vídeo do evento seleccionado, se aplicável.

3.10 Tratamento dos Eventos
Diversos tipos de eventos alteram a maneira de funcionar da unidade. Estes eventos são:
– um sinal de entrada de contacto aplicado à unidade;
– detecção de movimentos num sinal de câmara;
– uma perda de vídeo de uma das câmaras;
– um alerta interno da própria unidade (p. ex. falha no disco, alarme da temperatura).
A maneira como a unidade reage aos eventos depende de como foi programada.
Um evento pode alterar a maneira de funcionar da unidade e, caso este seja um alarme, pode 
necessitar de uma resposta por parte do utilizador.

Eventos de fundo
Os eventos podem alterar tarefas de fundo sem que o utilizador se aperceba. As respostas da 
unidade que não são visíveis ao utilizador são, por exemplo, uma alteração na velocidade de 
gravação, a activação do relé de saída ou o registo de eventos. A unidade também pode ser 
configurada para gravar aquando da activação de um evento ou pode alterar a forma como as 
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imagens da câmara são exibidas nos monitores, sem necessidade de intervenção por parte do 
utilizador.

3.10.1 Alarmes
Um alarme pode fazer a unidade reagir da seguinte forma:
– Soa um sinal sonoro.
– É exibida uma mensagem de estado.
– É exibido um ícone de alarme.
– A margem em redor da zona de ecrã muda para vermelho.

– Pisca um indicador de alarme , um indicador de movimento  ou um indicador de 

perda de vídeo .

– O indicador da tecla  pisca.
– Um relé de saída é activado.
– Os modos de visualização nos monitores alteram-se.
– Uma câmara móvel é movida para uma posição pré-definida.
– O comportamento de gravação altera-se.
– A unidade altera a sua maneira de funcionar através de perfis predefinidos.

Aceitar um alarme

Pressione a tecla aceitar  para aceitar o alarme.
– O sinal sonoro pára.

– Os indicadores de alarme e  já não se encontram acesos.
– A mensagem de estado de alarme desaparece.
– O último modo de visualização a ser utilizado é restaurado.

O ícone do alarme permanece visível enquanto a entrada que está a provocar o alarme estiver 
activa.
Se um alarme não for reconhecido, o sinal sonoro desliga-se após o tempo de paragem, mas o 
alarme tem de ser reconhecido na mesma.
Se estiver activado o reconhecimento automático, o sinal sonoro e os indicadores de alarme 

 e  desligam-se após o tempo de paragem.
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3.10.2 Entradas de contactos

Se uma entrada de contacto provocar um alarme
– Os monitores A e B podem exibir um conjunto de câmaras pré-seleccionadas.
– Monitor A: A margem em redor das zona de ecrã exibidas fica vermelha. O ícone de 

alarme é exibido na respectiva zona de ecrã. Uma mensagem de estado de alarme é 
exibida.

– O sinal sonoro de alarme soa. O alarme  e os indicadores  piscam.
– As câmaras controláveis podem ser movidas para posições pré-definidas.

3.10.3 Eventos de movimento

Se um sinal de detecção de movimento provocar um evento
– Os monitores A e B podem mudar para exibir os eventos de movimento.
– O ícone de movimento é exibido na respectiva zona de ecrã. Uma mensagem de estado 

de alarme é exibida.

– O indicador de movimento  no painel frontal pisca.

3.10.4 Alarme de perda de vídeo

Se a perda de um sinal de vídeo provocar um alarme:
O monitor A ou B pode ser configurado para mostrar o sinal de perda de vídeo.
– Um ou ambos os monitores podem mudar para uma visualização em ecrã múltiplo. O 

sinal de câmara perdido é exibido como uma zona de ecrã preta com a mensagem de 
perda de vídeo. No monitor A, a margem em redor da câmara com a perda de vídeo fica 
vermelha. Uma mensagem de estado de alarme é exibida.

– O sinal sonoro de alarme soa.

– Os indicadores de perda de vídeo  e  piscam.

Aceitar um alarme de perda de vídeo

Pressione a tecla aceitar  para aceitar um alarme de perda de vídeo.
– O sinal sonoro pára.

– Os indicadores de perda de vídeo  e  já não se encontram acesos.
– A mensagem de estado de alarme desaparece.
– O último modo de visualização a ser utilizado é restaurado.

Se a câmara com a perda de vídeo estiver visível, a zona de ecrã preta e a mensagem de perda 
de vídeo continuam a ser exibidas enquanto o sistema não receber sinal de vídeo.
Se um alarme não for reconhecido, o sinal sonoro desliga-se após o tempo de paragem, mas o 
alarme tem de ser reconhecido na mesma.
Se estiver activado o reconhecimento automático, o sinal sonoro e os indicadores de perda de 

vídeo  e  desligam-se após o tempo de paragem.
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