
RM-IP Setup Tool guide
Programvareversjon 1.1

IP Setup Software 

5-046-820-81 (1)

© 2022 Sony Corporation



2

Innledning
Dette dokumentet beskriver programvaren 
"RM-IP Setup Tool" som brukes til oppsett av IP-
adressene for Sony kameraer med fjernkontroll.

Nedlasting og oppstart 
av programvaren

Klargjøre en PC
Klargjør en PC som du vil installere programvaren 
på.
De nødvendige systemkonfigurasjonene er 
angitt nedenfor.
• OS: Windows 10 eller nyere

Merknader

• RM-IP Setup Tool vil kanskje ikke fungere 
korrekt hvis du bruker en personlig brannmur 
eller antivirus-programvare på datamaskinen. I 
så fall må programvaren deaktiveres.

• Deaktiver Windows brannmurfunksjon. Ellers 
vil RM-IP Setup Tool ikke fungere korrekt.

Nedlasting av programvaren

1 Last ned "RM-IP Setup Tool" fra 
nedlastingssiden.

2 Pakk ut zip-filen og kopier 
"RM-IPSetupTool.exe" til hvor som helst på 
PC-en.

3 Dobbeltklikk på "RM-IPSetupTool.exe."

4 Koble PC-en der programvaren er installert, 
og kameraene, til samme nettverkssegment.

Merknad

Et kamera som er koblet til et annet segment 
enn PC-en vil ikke bli oppdaget.

Starte programvaren
Dobbeltklikk på RM-IP Setup Tool-ikonet for å 
starte RM-IP Setup Tool. Følgende skjermbilde 
vises.

Navnet og funksjonen til delene av 
oppsettskjermbildet beskrives nedenfor.

Endre skjermspråket
Du kan stille inn språket på skjermen til Engelsk 
eller Kinesisk etter behov. Standardspråket er 
Engelsk.

1 Klikk på [Language] i menylinjen og velg 
ønsket språk.
Når du skifter skjermspråk vises en melding 
som sier at enheten må startes på nytt.

2 Klikk på [OK].

3 Start RM-IP Setup Tool på nytt.

Etter omstart skifter skjermen til det valgte 
språket.

Nr. Navn Funksjon

 Menylinje Klikk på en meny og velg 
et element i en 
undermeny for å utføre 
den aktuelle 
menyfunksjonen.

 Faner i 
oppsettskjermbildet

Klikk for å vise den 
tilhørende fanen i 
oppsettskjermbildet.
[Camera]-fanen: Viser 

kameraets 
oppsettskjermbilde.

[Controller]-fanen: Viser 
fjernkontrollens 
oppsettskjermbilde.

[Camera Table]-fanen: 
Viser kameratabellens 
oppsettskjermbilde.
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Stille inn kameraets IP-adresser

1 Slå på kameraet og andre enheter som er 
koblet til nettverket.

2 Klikk på [Camera]-fanen.
[Camera List]-skjermbildet vises.
Kameraer som er koblet til samme segment 
vises i listen.

Merknad

Meldingen "Brukerkontokontroll - An 
unidentified program wants access to your 
computer" kan vises. I så fall, klikk på [Tillat].

3 Angi kameranavnet.
Angi kameranavnet i [Name]-kolonnen.
Kameranavnet brukes ved oppretting av 
kameratabell. Det er praktisk å angi et navn 
som er enkelt å identifisere ved endring av 
innstillinger.

Tips

Du kan bruk hvilke som helst av de følgende 
tegnene (opp til 8 tegn) i kameranavnet.

mellomrom ! # $ & ' * + - . / 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 Still inn IP-adressen.
• Skriv inn IP-adressen i [IP address]-

kolonnen.
• Skriv inn nettverksmaske i [Subnet mask]-

kolonnen.
• Skriv inn adressen til standard gateway i 

[Gateway address]-kolonnen.

Når du skriver inn eller endrer et navn, IP-
adresse eller en annen innstilling, plasseres 
en hake i markeringsboksen for kameraet.

Merknad

For å endre IP-adressen ved hjelp av RM-IP 
Setup Tool, skal du gjøre det innen 20 
minutter etter oppstart av kameraet.

5 Klikk på [Apply].
Innstillingen for hvert kamera som har en 
hake i markeringsboksen, brukes på 
kameraet.

Merknader

• Hvis IP-adressen tilordnes automatisk ved 
å klikke på [IP assign] før du klikker på 
[Apply], vil eventuelle innstillinger du har 
lagt inn bli erstattet.

• Når IP adresser stilles inn med RM-IP Setup 
Tool, blir DHCP-innstillingen for kameraene 
deaktivert.

6 Klikk på [Refresh] for å bruke de nye 
innstillingene.

[Camera]

[Name]

[IP address]

[Refresh] [Apply]

[Gateway address]

[Subnet mask]
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MERKNAD TIL BRUKERE
© 2022 Sony Corporation. Alle rettigheter 
forbeholdes. Denne håndboken eller 
programvaren som beskrives i denne, det vil si 
hele eller deler av disse, må ikke reproduseres, 
oversettes eller konverteres til noen 
maskinlesbar form uten skriftlig 
forhåndsgodkjennelse fra Sony Corporation.

SONY CORPORATION GIR INGEN GARANTI I 
FORHOLD TIL DENNE HÅNDBOKEN, 
PROGRAMVAREN ELLER ANNEN INFORMASJON 
SOM FINNES I DISSE, OG FRASKRIVER SEG 
HERMED UTTRYKKELIG ALLE UNDERFORSTÅTTE 
GARANTIER FOR KOMMERSIELL BRUKBARHET 
ELLER EGNETHET FOR NOE BESTEMT FORMÅL I 
FORHOLD TIL DENNE HÅNDBOKEN, 
PROGRAMVAREN ELLER SLIK ANNEN 
INFORMASJON. SONY CORPORATION SKAL 
IKKE I NOE TILFELLE VÆRE 
ERSTATNINGSANSVARLIG FOR NOEN 
TILFELDIGE, KONSEKVENSRELATERTE ELLER 
SPESIELLE SKADER, VERKEN BASERT PÅ TORT, 
KONTRAKT, ELLER SOM PÅ ANNEN MÅTE 
OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED 
DENNE HÅNDBOKEN, PROGRAMVAREN ELLER 
ANNEN INFORMASJON SOM FINNES HER, ELLER 
BRUKEN AV DENNE.

Sony Corporation forbeholder seg retten til å 
foreta enhver endring av denne håndboken 
eller informasjonen som inneholdes i den, når 
som helst og uten varsel.
Programvaren som beskrives her kan også 
være underlagt betingelsene i en separat 
brukerlisensavtale.
• Microsoft og Windows er registrerte 

varemerker for Microsoft Corporation i USA 
og/eller andre land.

Alle andre selskapsnavn og produktnavn er 
varemerker eller registrerte varemerker for de 
respektive selskapene eller deres respektive 
produsenter.
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