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Johdanto
Tässä asiakirjassa kuvataan RM-IP Setup Tool -
ohjelmisto, jota käytetään Sonyn etäkameroiden 
IP-osoitteiden määrittämiseen.

Ohjelmiston lataaminen 
ja käynnistäminen

PC:n valmistelu
Valmistele PC, johon ohjelmisto asennetaan.
Vaadittu järjestelmäkokoonpano kuvataan alla.
• Käyttöjärjestelmä: Windows 10 tai uudempi

Huomautuksia

• RM-IP Setup Tool ei ehkä toimi oikein, jos 
tietokoneessa käytetään henkilökohtaista 
palomuuria tai virustorjuntaohjelmistoa. Jos 
näin tapahtuu, poista virustorjuntaohjelmisto 
käytöstä.

• Poista käytöstä myös Windowsin palomuuri. 
Muuten RM-IP Setup Tool ei toimi oikein.

Ohjelmiston lataaminen

1 Lataa RM-IP Setup Tool lataussivustolta.

2 Pura zip-tiedosto ja kopioi 
”RM-IPSetupTool.exe” vapaavalintaiseen 
sijaintin PC:llä.

3 Kaksoisnapsauta tiedostoa 
”RM-IPSetupTool.exe”.

4 Yhdistä tietokone, johon ohjelmisto on 
asennettu, samaan verkkosegmenttiin kuin 
kamerat.

Huomautus

Kameraa, joka on yhdistetty eri segmenttiin 
kuin PC, ei tunnisteta.

Ohjelmiston käynnistäminen
Käynnistä RM-IP Setup Tool 
kaksoisnapsauttamalla RM-IP Setup Tool -
kuvaketta. Seuraava ikkuna tulee näkyviin.

Asetusikkunan osien nimet ja toiminnot 
kuvataan jäljempänä.

Näyttökielen vaihtaminen
Näyttökieleksi voi valita englannin tai kiinan. 
Oletuskieli on englanti.

1 Napsauta valikkorivin [Language]-kohtaa ja 
valitse haluamasi kieli.
Kun näyttökieltä vaihdetaan, näkyviin tulee 
ilmoitus siitä, että laite on käynnistettävä 
uudelleen.

2 Napsauta [OK].

3 Käynnistä RM-IP Setup Tool uudelleen.

Uudelleenkäynnistyksen jälkeen näkyviin tulee 
valittu kieli.

Kameroiden IP-osoitteiden 
määrittäminen

1 Käynnistä kamerat ja muut verkkoon 
yhdistetyt laitteet.

Nro Nimi Toiminto

 Valikkorivi Suorita valikkotoiminto 
napsauttamalla valikkoa ja 
valitsemalla alivalikon 
kohde.

 Asetusikkunan 
välilehdet

Avaa asetusikkunan välilehti 
napsauttamalla sitä.
[Camera]-välilehti: näyttää 

kameran asetusnäkymän.
[Controller]-välilehti: 

näyttää kaukosäätimen 
asetusnäkymän.

[Camera Table] -välilehti: 
näyttää kamerataulukon 
asetusnäkymän.
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2 Napsauta [Camera]-välilehteä.
[Camera List] -ikkuna tulee näkyviin.
Samaan segmenttiin yhdistetyt kamerat 
näkyvät luettelossa.

Huomautus

Näkyviin saattaa tulla ilmoitus ”Käyttäjätilien 
valvonta - An unidentified program wants 
access to your computer”. Napsauta [Salli]-
painiketta.

3 Anna kameralle nimi.
Kirjoita kameran nimi [Name]-sarakkeeseen.
Kameran nimeä käytetään kamerataulukon 
luonnissa. Helposti tunnistettava nimi 
helpottaa asetusten muuttamista.

Vinkki

Kameran nimessä voi käyttää seuraavia 
merkkejä (enintään 8 merkkiä).

välilyönti ! # $ & ' * + - . / 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 Määritä IP-osoite.
• Kirjoita IP-osoite [IP address]-

sarakkeeseen.
• Kirjoita aliverkon peite [Subnet mask] -

sarakkeeseen.
• Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite 

[Gateway address] -sarakkeeseen.

Kun lisäät nimen, IP-osoitteen tai muun 
asetuksen tai muokkaat sitä, kameran 
valintaruutuun ilmestyy valintamerkki.

Huomautus

Mahdollinen IP-osoitteen muuttaminen 
RM-IP Setup Tool -ohjelmistolla on tehtävä 
20 minuutin kuluessa kameran 
käynnistämisestä.

5 Napsauta [Apply]-painiketta.
Jokaisen valintamerkillä merkityn kameran 
asetus tulee käyttöön.

Huomautuksia

• Jos IP-osoitteet määritetään 
automaattisesti [IP assign] -painikkeella 
ennen [Apply]-painikkeen napsauttamista, 
antamasi asetukset korvataan.

• Kun IP-osoitteet määritetään RM-IP Setup 
Tool -ohjelmistolla, kameroiden DHCP-
asetus poistuu käytöstä.

6 Ota uudet asetukset käyttöön 
napsauttamalla [Refresh]-painiketta.

[Camera]

[Name]

[IP address]

[Refresh] [Apply]

[Gateway address]

[Subnet mask]
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HUOMAUTUS KÄYTTÄJILLE
© 2022 Sony Corporation. Kaikki oikeudet 
pidätetään. Tätä opasta tai siinä kuvattua 
ohjelmistoa, kokonaan tai osittain, ei saa 
jäljentää, kääntää tai muuntaa koneella 
luettavaan muotoon ilman Sony Corporationin 
ennalta antamaa kirjallista lupaa.

SONY CORPORATION EI ANNA MINKÄÄNLAISIA 
TÄHÄN OPPAASEEN, OHJELMISTOON TAI 
MUIHIN TÄMÄN ASIAKIRJAN TIETOIHIN 
LIITTYVIÄ TAKUITA JA KIISTÄÄ NIMENOMAISESTI 
KAIKKI HILJAISET TAKUUT 
MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SONY 
CORPORATION EI MISSÄÄN TILANTEESSA OLE 
VASTUUSSA TÄSTÄ OPPAASTA, 
OHJELMISTOSTA TAI MUISTA TÄSSÄ 
ASIAKIRJASSA ANNETUISTA TIEDOISTA TAI 
NIIDEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA TAI NIIHIN 
LIITTYVISTÄ EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI 
ERITYISISTÄ VAHINGOISTA RIIPPUMATTA SIITÄ, 
PERUSTUVATKO NE KORVAUSVASTUUSEEN, 
SOPIMUKSEEN TAI MUUHUN SYYHYN.

Sony Corporation pidättää oikeuden tehdä 
muutoksia tähän oppaaseen tai sen sisältämiin 
tietoihin milloin tahansa ilmoittamatta.
Tässä asiakirjassa kuvattuun ohjelmistoon 
saatetaan soveltaa myös erillisen 
käyttöoikeussopimuksen ehtoja.
• Microsoft ja Windows ovat Microsoft 

Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä 
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kaikki muut yritysnimet ja tuotenimet ovat 
omistajiensa tai valmistajiensa tavaramerkkejä 
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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