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Introductie
Dit document beschrijft de "RM-IP Setup Tool''-
software die wordt gebruikt voor het instellen 
van de IP-adressen van de externe camera's van 
Sony.

De software 
downloaden en starten

Een pc voorbereiden
Bereid een pc voor waarop de software moet 
worden geïnstalleerd.
Hieronder vindt u de vereiste 
systeemconfiguratie.
• OS: Windows 10 of hoger

Opmerkingen

• De RM-IP Setup Tool werkt mogelijk niet juist 
als u gebruik maakt van een persoonlijke 
firewall of antivirussoftware op uw computer. 
In dit geval schakelt u de software uit.

• Schakel de functie Windows Firewall uit. 
Anders werkt de RM-IP Setup Tool niet juist.

De software downloaden

1 Download de "RM-IP Setup Tool" vanaf de 
downloadsite.

2 Pak het zip-bestand uit en kopieer 
"RM-IPSetupTool. exe" naar een willekeurige 
locatie op de pc.

3 Dubbelklik op "RM-IPSetupTool.exe"

4 Sluit de pc waarop de software is 
geïnstalleerd en de camera's aan op 
hetzelfde netwerksegment.

Opmerking

Een camera die op een ander segment is 
aangesloten dan dat van de pc kan niet 
worden gedetecteerd.

De software starten
Dubbelklik op het RM-IP Setup Tool-pictogram 
om de RM-IP Setup Tool te starten. Het volgende 
scherm verschijnt.
Hieronder worden de naam en functie van de 
onderdelen van het configuratiescherm 
beschreven.

De weergavetaal wijzigen
U kunt de weergavetaal van het scherm op 
Engels of Chinees instellen. De standaardtaal is 
Engels.

1 Klik op [Language] in de menubalk en 
selecteer de gewenste taal.
Bij het omschakelen van de weergavetaal 
verschijnt een melding dat het apparaat 
opnieuw moet worden gestart.

2 Klik op [OK].

Nr. Naam Functie

 Menubalk Klik op een menu en 
selecteer een 
submenuoptie om de 
corresponderende 
menufunctie uit te voeren.

 Tabbladen op 
configuratiescherm

Klik op het 
corresponderende tabblad 
om het weer te geven.
Tabblad [Camera]: Geeft het 

configuratiescherm van 
de camera weer.

[Controller] tabblad: Geeft 
het configuratiescherm 
van de afstandsbediening 
weer.

Tabblad [Camera Table]: 
Geeft het 
configuratiescherm van 
de cameratabel weer.
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3 Herstart RM-IP Setup Tool.

Nadat er opnieuw is opgestart, schakelt het 
scherm over op de geselecteerde taal.

IP-adressen camera instellen

1 Schakel de camera's en andere apparaten in 
die op het netwerk zijn aangesloten.

2 Klik op het tabblad [Camera].
Het scherm [Camera List] wordt 
weergegeven.
Camera's die op hetzelfde segment zijn 
aangesloten worden in de lijst weergegeven.

Opmerking

Het bericht "Gebruikersaccountbeheer - Een 
onbekend programma wil toegang tot uw 
computer verkrijgen" kan verschijnen. In dit 
geval klikt u op [Toestaan].

3 De cameranaam instellen.
Geef de cameranaam op in de kolom 
[Name].
De cameranaam wordt gebruikt bij het 
maken van de cameratabel. En makkelijk te 
identificeren naam is handig bij het wijzigen 
van instellingen.

Tip

U kunt elk van de volgende tekens 
(maximaal 8 tekens) in de cameranaam 
gebruiken.

spatie ! # $ & ' * + - . / 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 Stel het IP-adres in.
• Voer het IP-adres in de kolom [IP address] 

in.
• Voer het subnetmasker in de kolom 

[Subnet mask] in.
• Geef het standaard gateway-adres op in 

de kolom [Gateway address].

Wanneer u een naam, IP-adres of andere 
instelling invoert of wijzigt, wordt een vinkje 
geplaatst in het selectievakje voor die 
camera.

Opmerking

Als u het IP-adres wilt wijzigen met behulp 
van de RM-IP Setup Tool, moet u dit binnen 
20 minuten na het opstarten van de camera 
doen.

5 Klik op [Apply].
De instelling van elke camera waarvan het 
selectievakje is aangevinkt, wordt op die 
camera toegepast.

Opmerkingen

• Als IP-adressen automatisch worden 
toegewezen door op [IP assign] te klikken 
voordat u op [Apply] klikt, worden alle 
instellingen die u hebt ingevoerd 
vervangen.

• Wanneer IP-adressen worden ingesteld 
met de RM-IP Setup Tool, wordt de DHCP-
instelling van de camera's uitgeschakeld.

6 Klik op [Refresh] om de nieuwe instellingen 
toe te passen.

[Camera]

[Name]

[IP-address]

[Refresh] [Apply]

[Gateway address]

[Subnet mask]
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OPMERKING VOOR GEBRUIKERS
© 2022 Sony Corporation. Alle rechten 
voorbehouden. Deze handleiding of de hierin 
beschreven software mag niet, geheel of 
gedeeltelijk, worden gereproduceerd, vertaald 
of teruggebracht tot een voor machines 
leesbare vorm zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Sony 
Corporation.

SONY CORPORATION BIEDT GEEN GARANTIE 
MET BETREKKING TOT DEZE HANDLEIDING, DE 
SOFTWARE OF ANDERE INFORMATIE DIE HIERIN 
IS OPGENOMEN EN WIJST HIERBIJ 
UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES 
VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING 
TOT DEZE HANDLEIDING, DE SOFTWARE OF 
DERGELIJKE ANDERE INFORMATIE VAN DE 
HAND. SONY CORPORATION KAN IN GEEN 
GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD 
VOOR INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE 
OF SPECIALE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE IS 
GEBASEERD OP EEN ONRECHTMATIGE DAAD, 
EEN CONTRACT OF ANDERSZINS, 
VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET 
DEZE HANDLEIDING, DE SOFTWARE OF 
ANDERE INFORMATIE DIE DEZE HANDLEIDING 
BEVAT OF HET GEBRUIK DAARVAN.

Sony Corporation behoudt zich het recht voor 
deze handleiding of de hierin opgenomen 
informatie te allen tijde zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen.
De hierin beschreven software kan ook vallen 
onder de voorwaarden van een afzonderlijke 
gebruikerslicentieovereenkomst.
• Microsoft en Windows zijn gedeponeerde 

handelsmerken van Microsoft Corporation in 
de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn 
handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van de betreffende bedrijven 
of hun betreffende makers.
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