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Introduktion
Dette dokument beskriver softwaren "RM-IP 
Setup Tool", som bruges til konfiguration af Sony 
fjernkameraernes IP-adresser.

Download og start af 
softwaren

Klargøring af en pc
Klargør en pc, hvorpå softwaren skal installeres.
Den påkrævede systemkonfiguration er angivet 
nedenfor.
• OS: Windows 10 eller senere

Bemærkninger

• RM-IP Setup Tool vil eventuelt ikke fungere, 
som det skal, hvis du bruger en personlig 
firewall eller antivirussoftware på din 
computer. I det tilfælde skal softwaren 
deaktiveres.

• Deaktiver Windows Firewall-funktionen. Ellers 
vil RM-IP Setup Tool ikke køre, som det skal.

Download af softwaren

1 Download "RM-IP Setup Tool" fra 
downloadområdet.

2 Pak zip-filen ud, og kopiér 
"RM-IPSetupTool.exe" til et vilkårligt sted på 
pc'en.

3 Dobbeltklik på "RM-IPSetupTool.exe".

4 Slut den pc, hvor softwaren er installeret, og 
kameraerne til det samme 
netværkssegment.

Bemærkning

Et kamera, der er sluttet til et andet segment 
end pc'en, kan ikke registreres.

Start af softwaren
Dobbeltklik på RM-IP Setup Tool-ikonet for at 
starte RM-IP Setup Tool. Følgende skærm vises.

Navnet på og funktionen af 
konfigurationsskærmens dele er beskrevet 
nedenfor.

Ændring af grænsefladesproget
Du kan konfigurere skærmens grænsefladesprog 
til engelsk eller kinesisk som påkrævet. 
Standardsproget er engelsk.

1 Klik på [Language] på menulinjen, og vælg 
det ønskede sprog.
Når grænsefladesproget skiftes, vises en 
meddelelse, der angiver, at enheden skal 
genstartes.

2 Klik på [OK].

3 Genstart RM-IP Setup Tool.

Efter genstart skifter skærmen til det valgte 
sprog.

Nr. Navn Funktion

 Menulinje Klik på en menu, og 
vælg et 
undermenupunkt for at 
udføre den tilsvarende 
menufunktion.

 Faner på 
konfigurationsskærmen

Klik for at vise den 
tilsvarende fane på 
konfigurationsskærmen.
Fanen [Camera]: Viser 

kameraets 
konfigurationsskærm.

Fanen [Controller]: Viser 
fjernbetjeningens 
konfigurationsskærm.

Fanen [Camera Table]: 
Viser kameratabellens 
konfigurationsskærm.
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Konfiguration af kamera-IP-
adresser

1 Tænd kameraerne og andet udstyr, der er 
tilsluttet netværket.

2 Klik på fanen [Camera].
Skærmen [Camera List] vises.
Kameraer, der er tilsluttet det samme 
segment, vises på listen.

Bemærkning

Meddelelsen "Kontrol af brugerkonti - An 
unidentified program wants access to your 
computer" kan blive vist. I dette tilfælde skal 
du klikke på [Tillad].

3 Konfigurer kameranavnet.
Indtast kameranavnet i kolonnen [Name].
Kameranavnet bruges, når kameratabellen 
oprettes. Det er praktisk at konfigurere et 
navn, som er nemt at identificere, når 
indstillinger ændres.

Råd

Du kan bruge alle de følgende tegn (op til 8 
tegn) i kameranavnet.

mellemrum ! # $ & ' * + - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l 
m n o p q r s t u v w x y z { | }

4 Konfigurer IP-adressen.
• Indtast IP-adressen i kolonnen [IP address].
• Indtast undernetmasken i kolonnen 

[Subnet mask].
• Indtast standard gateway-adressen i 

kolonnen [Gateway address].

Når du indtaster eller ændrer et navn, en IP-
adresse eller anden indstilling, bliver der sat 
flueben i afkrydsningsfeltet til det kamera.

Bemærkning

For at ændre IP-adressen ved hjælp af RM-IP 
Setup Tool skal det gøres inden for 20 
minutter efter at have startet kameraet.

5 Klik på [Apply].
Konfigurationen af hvert kamera med dets 
afkrydsningsfelt markeret anvendes til det 
kamera.

Bemærkninger

• Hvis IP-adresser bliver tildelt automatisk 
ved at klikke på [IP assign], inden der 
klikkes på [Apply], bliver alle indstillinger, 
du har indtastet, erstattet.

• Når IP-adresser er konfigureret ved hjælp 
af RM-IP Setup Tool, bliver kameraernes 
DHCP-indstilling deaktiveret.

6 Klik på [Refresh] for at gøre de nye 
indstillinger gældende.

[Camera]

[Name]

[IP address]

[Refresh] [Apply]

[Gateway address]

[Subnet mask]
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MEDDELELSE TIL BRUGERE
© 2022 Sony Corporation. Alle rettigheder 
forbeholdes. Denne brugervejledning eller 
softwaren beskrevet heri, helt eller delvist, må 
ikke blive gengivet, oversat eller reduceret til 
en maskinlæsbar form uden forudgående 
skriftlig godkendelse fra Sony Corporation.

SONY CORPORATION GIVER INGEN GARANTI, 
HVAD ANGÅR DENNE BRUGERVEJLEDNING, 
SOFTWAREN ELLER ANDRE OPLYSNINGER 
INDEHOLDT HERI OG FRASIGER SIG HERMED 
UDTRYKKELIGT EVENTUELT UNDERFORSTÅEDE 
GARANTIER PÅ SALGBARHED ELLER EGNETHED 
TIL ET BESTEMT FORMÅL, HVAD ANGÅR DENNE 
BRUGERVEJLEDNING, SOFTWAREN ELLER 
SÅDANNE ANDRE OPLYSNINGER. SONY 
CORPORATION VIL UNDER INGEN 
OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR 
NOGEN HÆNDELIGE, FØLGE- ELLER KONKRETE 
SKADER, HVAD ENTEN DE ER BASERET PÅ 
SKADEVOLDENDE HANDLING, KONTRAKT 
ELLER ANDET, DER OPSTÅR FRA ELLER I 
FORBINDELSE MED DENNE 
BRUGERVEJLEDNING, SOFTWAREN ELLER 
ANDRE OPLYSNINGER INDEHOLDT HERI ELLER 
BRUGEN DERAF.

Sony Corporation forbeholder sig retten til at 
foretage ændringer af denne brugervejledning 
eller oplysningerne indeholdt heri når som 
helst uden varsel.
Softwaren beskrevet heri kan også være 
reguleret af vilkårene i en separat 
brugerlicensaftale.
• Microsoft og Windows er registrerede 

varemærker tilhørende Microsoft 
Corporation i USA og/eller andre lande.

Alle andre virksomheds- og produktnavne er 
varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende de respektive virksomheder eller 
deres respektive producenter.
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