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Wprowadzenie
W tym dokumencie opisano oprogramowanie 
„RM-IP Setup Tool” służące do ustawiania 
adresów IP zdalnie sterowanych kamer Sony.

Pobieranie i 
uruchamianie 
oprogramowania

Przygotowanie komputera
Przygotuj komputer, na którym chcesz 
zainstalować oprogramowanie.
Wymagana konfiguracja systemu została 
podana poniżej.
• System operacyjny: Windows 10 lub nowszy

Uwagi

• Narzędzie RM-IP Setup Tool może nie działać 
poprawnie, jeśli na komputerze używasz 
osobistej zapory sieciowej lub 
oprogramowania antywirusowego. W takim 
przypadku wyłącz to oprogramowanie.

• Wyłącz funkcję Zapora systemu Windows. W 
przeciwnym razie narzędzie RM-IP Setup Tool 
nie będzie działać prawidłowo.

Pobieranie oprogramowania

1 Pobierz oprogramowanie „RM-IP Setup Tool” 
z witryny pobierania.

2 Rozpakuj plik zip i skopiuj plik „RM-
IPSetupTool.exe” do dowolnej lokalizacji na 
komputerze.

3 Kliknij dwukrotnie „RM-IPSetupTool.exe”.

4 Podłącz komputer, na którym zainstalowane 
jest oprogramowanie, oraz kamery do tego 
samego segmentu sieci.

Uwaga

Kamera, która jest podłączona do innego 
segmentu sieci niż komputer, nie zostanie 
wykryta.

Uruchamianie oprogramowania
Kliknij dwukrotnie ikonę RM-IP Setup Tool, aby 
uruchomić oprogramowanie RM-IP Setup Tool. 
Zostanie wyświetlony poniższy ekran.
Nazwy i funkcje poszczególnych elementów 
ekranu konfiguracji podano poniżej.

Zmienianie języka wyświetlania 
informacji
W zależności od potrzeb można ustawić język 
wyświetlania informacji na ekranie na angielski 
lub chiński. Domyślnym językiem jest angielski.

1 Kliknij pozycję [Language] w pasku menu i 
wybierz odpowiedni język.
Podczas przełączania języka wyświetlany 
jest komunikat informujący o konieczności 
ponownego uruchomienia urządzenia.

2 Kliknij [OK].

3 Uruchom ponownie oprogramowanie RM-IP 
Setup Tool.

Nr Nazwa Funkcja

 Pasek menu Kliknij menu i wybierz 
pozycję podmenu, aby 
uruchomić odpowiednią 
funkcję menu.

 Karty ekranu 
konfiguracji

Kliknij, aby wyświetlić 
odpowiednią kartę ekranu 
konfiguracji.
Karta [Camera]: ekran 

konfiguracji kamery.
Karta [Controller]: ekran 

konfiguracji pilota 
zdalnego sterowania.

Karta [Camera Table]: ekran 
konfiguracji tabeli kamer.
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Po ponownym uruchomieniu ekran zostanie 
przełączony na wybrany język.

Ustawianie adresów IP kamer

1 Włącz kamery i inne urządzenia podłączone 
do sieci.

2 Kliknij kartę [Camera].
Zostanie wyświetlony ekran [Camera List].
Na liście wyświetlane są kamery podłączone 
do tego samego segmentu sieci.

Uwaga

Może pojawić się komunikat „Kontrola konta 
użytkownika - Niezidentyfikowany program 
chce uzyskać dostęp do tego komputera”. W 
takim przypadku kliknij przycisk [Zezwól].

3 Ustaw nazwę kamery.
Wprowadź nazwę kamery w kolumnie 
[Name].
Nazwa kamery jest używana przy tworzeniu 
tabeli kamer. Warto ustawić łatwo 
rozpoznawalną nazwę, ponieważ ułatwi to 
zmianę ustawień.

Wskazówka

W nazwie kamery można użyć dowolnego z 
poniższych znaków (maksymalnie 8 
znaków).
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4 Ustaw adres IP.
• Wprowadź adres IP w kolumnie [IP 

address].
• Wprowadź maskę podsieci w kolumnie 

[Subnet mask].
• Wprowadź adres bramy domyślnej w 

kolumnie [Gateway address].

Gdy wprowadzi się lub zmieni nazwę, adres 
IP lub inne ustawienie, w polu wyboru dla 
danej kamery zostanie umieszczony 
znacznik wyboru.

Uwaga

Zmiana adresu IP za pomocą 
oprogramowania RM-IP Setup Tool jest 
możliwa w ciągu 20 minut od uruchomienia 
kamery.

5 Kliknij [Apply].
Ustawienia każdej kamery z zaznaczonym 
polem wyboru zostaną zastosowane do 
danej kamery.

Uwagi

• Jeśli adresy IP są przydzielane 
automatycznie, kliknięcie przycisk [IP 
assign] przed kliknięciem przycisku [Apply] 
spowoduje zastąpienie wszystkich 
wprowadzonych ustawień.

• Jeśli adresy IP są ustawiane za pomocą 
oprogramowania RM-IP Setup Tool, 
ustawienie DHCP kamer staje się 
nieaktywne.

6 Kliknij [Refresh], aby zastosować nowe 
ustawienia.

[Camera]

[Name]

[IP address]

[Refresh] [Apply]

[Gateway address]

[Subnet mask]
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INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
© 2022 Sony Corporation. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. Niniejsza instrukcja ani opisane w 
niej oprogramowanie nie mogą być powielane, 
tłumaczone ani przekształcane na jakąkolwiek 
formę zapisu maszynowego, w całości lub w 
części, bez uprzedniego uzyskania pisemnej 
zgody firmy Sony Corporation.

FIRMA SONY CORPORATION NIE UDZIELA 
ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO 
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, OPROGRAMOWANIA 
ANI INNYCH ZAWARTYCH TU INFORMACJI. 
NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYKLUCZA ONA 
WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, 
GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I 
GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO 
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, OPROGRAMOWANIA 
ORAZ INNYCH INFORMACJI. W ŻADNYM 
WYPADKU FIRMA SONY CORPORATION NIE 
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, 
WYNIKOWE LUB SZCZEGÓLNE OPARTE NA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, 
KONTRAKTOWEJ BĄDŹ TEŻ INNEJ, KTÓRE 
BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄ Z 
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, OPROGRAMOWANIA 
LUB INNYCH ZAWARTYCH TU INFORMACJI 
ALBO Z ICH WYKORZYSTANIA.

Firma Sony Corporation zastrzega sobie prawo 
do wprowadzania, w każdej chwili i bez 
powiadomienia, dowolnych zmian w tej 
instrukcji lub w zawartych tu informacjach.
Opisane tu oprogramowanie może również 
podlegać warunkom odrębnej umowy 
licencyjnej z użytkownikiem.
• Microsoft i Windows są zastrzeżonymi 

znakami towarowymi firmy Microsoft 
Corporation, zarejestrowanymi w Stanach 
Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wszystkie inne nazwy firm i produktów są 
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi 
znakami towarowymi odpowiednich firm.
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