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Úvod
Tento dokument popisuje software „RM-IP Setup 
Tool“ používaný pro nastavení IP adres 
vzdálených kamer Sony.

Stažení a spuštění 
softwaru

Příprava počítače
Připravte si počítač, na který software 
nainstalujete.
Požadovaná konfigurace systému je uvedena 
níže.
• Operační systém: Windows 10 nebo novější

Poznámky

• RM-IP Setup Tool nemusí pracovat správně, 
pokud v počítači použijete osobní bránu 
firewall nebo antivirový software. V takovém 
případě software zakažte.

• Vypnutí funkce brány firewall systému 
Windows. V opačném případě nebude RM-IP 
Setup Tool pracovat správně.

Stahování softwaru

1 Stáhněte „RM-IP Setup Tool“ z webu 
stahování.

2 Rozbalte soubor zip a zkopírujte soubor 
„RM-IPSetupTool.exe“ na libovolné místo v 
počítači.

3 Dvakrát klikněte na soubor 
„RM-IPSetupTool.exe“.

4 Připojte počítač, na kterém je software 
nainstalován, a kamery ke stejnému 
segmentu sítě.

Poznámka

Kameru, která je připojena k jinému 
segmentu než počítač, nelze detekovat.

Spuštění softwaru
Dvakrát klikněte na ikonu RM-IP Setup Tool a 
spusťte RM-IP Setup Tool. Zobrazí se následující 
obrazovka.
Název a funkce každé části obrazovky nastavení 
jsou následující:

Změna jazyka zobrazení
Jazyk zobrazení obrazovky můžete nastavit podle 
potřeby na angličtinu nebo čínštinu. Výchozím 
jazykem je angličtina.

1 Klikněte na tlačítko [Language] v nabídkové 
liště a vyberte požadovaný jazyk.
Při přepínání jazyka displeje se zobrazí 
zpráva, že jednotka musí být restartována.

2 Klikněte na tlačítko [OK].

3 Restartujte sluchátko RM-IP Setup Tool.

Po restartu se obrazovka přepne do vybraného 
jazyka.

Č. Název Funkce

 Panel nabídky Klikněte na nabídku a 
vyberte položku 
podnabídky, abyste mohli 
použít příslušnou funkci 
nabídky.

 Karty obrazovky 
nastavení

Kliknutím sem zobrazíte 
odpovídající kartu 
obrazovky nastavení.
Karta [Camera]: Zobrazuje 

obrazovku nastavení 
kamery.

Karta [Controller]: Zobrazí 
obrazovku nastavení 
dálkového ovládání.

Karta [Camera Table]: 
Zobrazí obrazovku 
nastavení tabulky kamery.
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Nastavení IP adres kamery

1 Zapněte kamery a další zařízení, která jsou 
připojena k síti.

2 Klepněte na kartu [Camera].
Zobrazí se obrazovka [Camera List].
Kamery připojené ke stejnému segmentu 
jsou zobrazeny v seznamu.

Poznámka

Může se zobrazit zpráva „Nástroj Řízení 
uživatelských účtů – Neznámý program 
požaduje přístup k tomuto počítači“. V 
takovém případě klikněte na tlačítko 
[Povolit].

3 Nastavuje název kamery.
Do sloupce [Name] zadejte název kamery.
Název kamery se používá při vytváření 
tabulky kamery. Při změně nastavení je 
vhodné použít název, který lze snadno 
identifikovat.

Tip

V názvu kamery můžete použít kterýkoli z 
následujících znaků (až 8 znaků).
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4 Nastavte IP adresu.
• Zadejte IP adresu do sloupce [IP address].
• Zadejte masku podsítě do sloupce [Subnet 

mask].
• Zadejte výchozí adresu brány do sloupce 

[Gateway address].

Při zadávání nebo změně názvu, adresy IP 
nebo jiného nastavení bude zaškrtnuto pole 
pro tuto kameru.

Poznámka

Chcete-li změnit adresu IP pomocí RM-IP 
Setup Tool, proveďte to do 20 minut od 
spuštění kamery.

5 Klikněte na tlačítko [Apply].
Nastavení každé kamery se zaškrtnutým 
polem se použije na tuto kameru.

Poznámky

• Pokud jsou adresy IP přiřazeny 
automaticky kliknutím na tlačítko [IP 
assign] před kliknutím na tlačítko [Apply], 
všechna vámi zadaná nastavení budou 
nahrazena.

• Když jsou IP adresy nastaveny pomocí 
RM-IP Setup Tool, nastavení DHCP kamer 
se deaktivuje.

6 Klepnutím na tlačítko [Refresh] použijte nová 
nastavení.

[Camera]

[Name]

[IP address]

[Refresh] [Apply]

[Gateway address]

[Subnet mask]
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UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE
© 2022 Sony Corporation. Všechna práva 
vyhrazena. Tato příručka nebo software zde 
popsaný, celé nebo po částech, nesmí být 
reprodukovány, překládány ani převáděny do 
strojově čitelné formy bez předchozího 
písemného svolení společnost Sony 
Corporation.

SPOLEČNOST SONY CORPORATION 
NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, POKUD JDE O 
TUTO PŘÍRUČKU, SOFTWARE NEBO JINÉ 
INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE, A 
TÍMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLIV 
SOUVISEJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO 
VHODNOSTI PRO JAKÝKOLI KONKRÉTNÍ ÚČEL, 
POKUD JDE O TUTO PŘÍRUČKU, SOFTWARE 
NEBO TAKOVÉ JINÉ INFORMACE. SPOLEČNOST 
SONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ 
ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁHODNÉ, 
NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, VZNIKLÉ V 
DŮSLEDKU PŘEČINU SMLOUVY NEBO JINAK, K 
ČEMUŽ DOŠLO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM VE 
SPOJENÍ S TOUTO PŘÍRUČKOU, SOFTWAREM 
NEBO JINOU INFORMACÍ ZDE OBSAŽENOU 
NEBO JEJICH POUŽITÍM.

Společnost Sony Corporation si vyhrazuje 
právo na provedení změn v této příručce nebo 
informací zde obsažených kdykoliv bez 
předchozího upozornění.
Zde popsaný software se může rovněž řídit 
podmínkami samostatné licenční smlouvy s 
uživatelem.
• Microsoft a Windows jsou registrované 

obchodní známky společnosti Microsoft 
Corporation ve Spojených státech 
amerických a/nebo jiných zemích.

Všechny ostatní názvy společností a produktů 
jsou ochrannými známkami nebo 
registrovanými ochrannými známkami 
příslušných společností nebo jejich příslušných 
výrobců.


	Úvod
	Stažení a spuštění softwaru

