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Inledning
Detta dokument beskriver programvaran ”RM-IP 
Setup Tool” som används för att ställa in IP-
adresser för Sony fjärrstyrda kameror.

Ladda ned och starta 
programvaran

Förbereda en PC
Förbered en PC för programvaruinstallation.
Nödvändig systemkonfiguration anges nedan.
• OS: Windows 10 eller senare

Obs!

• RM-IP Setup Tool kanske inte fungerar korrekt 
om du har en egen brandvägg eller 
antivirusprogram på din dator. I detta fall, 
vänligen inaktivera programmet.

• Inaktivera Windows brandväggsfunktion. 
Annars kommer inte RM-IP Setup Tool fungera 
korrekt.

Ladda ned programvaran

1 Ladda ned ”RM-IP Setup Tool” från 
nedladdningssajten.

2 Extrahera zip-filen och kopiera 
”RM-IPSetupTool.exe” till valfri plats i din PC.

3 Dubbelklicka på ”RM-IPSetupTool.exe.”

4 Anslut den PC i vilken programvaran är 
installerad och kamerorna till samma 
nätverkssegment.

Obs!

En kamera som är ansluten till ett annat 
segment än PC:n kan inte detekteras.

Starta programvaran
Dubbelklicka på ikonen RM-IP Setup Tool för att 
starta RM-IP Setup Tool. Följande skärm visas.

Namn och funktion för delarna på 
konfigurationsskärmen visas nedan.

Ändra visningsspråk
Du kan ställa in visningsspråk på skärmen till 
engelska eller kinesiska. Standardspråk är 
engelska.

1 Klicka på [Language] på menyfältet och välj 
önskat språk.
När du växlar visningsspråk, visas ett 
meddelande som anger att enheten måste 
startas om.

2 Klicka på [OK].

3 Starta om RM-IP Setup Tool.

Efter omstart övergår skärmen till valt språk.

Ställa in kamerans IP-adresser

1 Starta kamerorna och andra enheter som är 
anslutna till nätverket.

Nr. Namn Funktion

 Menyfält Klicka på en meny och välj 
ett undermenyobjekt för att 
utföra motsvarande 
menyfunktion.

 Flikar på 
konfigurationsskä
rmen

Klicka för att visa tillhörande 
flik på 
konfigurationsskärmen.
[Camera]-fliken: Visar 

kamerans 
konfigurationsskärm.

[Controller]-fliken: Visar 
fjärrkontrollens 
konfigurationsskärm.

[Camera Table]-fliken: Visar 
kameratabellens 
konfigurationsskärm.
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2 Klicka på [Camera]-fliken.
Skärmen [Camera List] visas.
Kameror anslutna till samma segment visas i 
listan.

Obs!

Meddelandet ”User Account Control - Ett 
oidentifierat program vill komma åt datorn” 
kan komma att visas. I detta fall, klicka på 
[Tillåt].

3 Ställa in kameranamnet.
Ange kameranamnet i kolumnen [Name].
Kameranamnet används när man ska skapa 
kameratabellen. Det är praktiskt att ange ett 
lättidentifierat namn för senare 
inställningsändringar.

Tips

Du kan använda vilket som helst av följande 
tecken (upp till 8 tecken) i kameranamnet.
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4 Ställa in IP-adressen.
• Ange IP-adressen i kolumnen [IP address].
• Ange nätmask i kolumnen [Subnet mask].
• Ange standard gatewayadress i kolumnen 

[Gateway address].

När du anger eller ändrar ett namn, IP-adress 
eller annan inställning, placeras en 
bockmarkering i den kamerans kryssruta.

Obs!

För att ändra IP-adress med RM-IP Setup 
Tool, ska du göra det inom 20 minuter från 
att du startar kameran.

5 Klicka på [Apply].
Varje kameras inställning med dess kryssruta 
markerad tillämpas för den kameran.

Obs!

• Om IP-adresser tilldelas automatiskt 
genom att klicka på [IP assign] innan du 
klickar på [Apply], kommer alla 
inställningar som du har angett att 
ersättas.

• När IP-adresserna ställs in med RM-IP 
Setup Tool, inaktiveras kamerornas DHCP-
inställning.

6 Klicka på [Refresh] för att tillämpa de nya 
inställningarna.

[Camera]

[Name]

[IP address]

[Refresh] [Apply]

[Gateway address]

[Subnet mask]
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MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE
© 2022 Sony Corporation. Med ensamrätt. 
Denna bruksanvisning, eller programvaran 
som beskrivs häri, får inte, delvis eller i sin 
helhet, återges, översättas eller reduceras till 
maskinläsbar form utan föregående 
medgivande från Sony Corporation.

SONY CORPORATION LÄMNAR INTE NÅGON 
GARANTI AVSEENDE DENNA 
BRUKSANVISNING, PROGRAMVARAN ELLER 
ANNAN INFORMATION SOM FINNS HÄRI OCH 
AVSÄGER HÄRMED UTTRYCKLIGEN ALL 
UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM SÄLJBARHET 
ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT 
ÄNDAMÅL AVSEENDE DENNA 
BRUKSANVISNING, PROGRAMVARAN ELLER 
SÅDAN ANNAN INFORMATION. SONY 
CORPORATION SKA INTE UNDER NÅGRA 
OMSTÄNDIGHETER HA NÅGOT ANSVAR FÖR 
OAVSIKTLIG, SPECIELL SKADA ELLER 
FÖLJDSKADA, OAVSETT OM DEN VILAR PÅ 
INOMKONTRAKTUELL, UTOMKONTRAKTUELL 
ELLER ANNAN GRUND, I SAMBAND MED 
DENNA BRUKSANVISNING, PROGRAMVARA 
ELLER ANNAN INFORMATION SOM FINNS HÄRI 
ELLER ANVÄNDNINGEN AV DEN.

Sony Corporation förbehåller sig rätten att, 
närsomhelst och utan varsel, göra alla typer av 
ändringar i denna bruksanvisning eller 
informationen i den.
Programvaran som beskrivs häri kan även 
omfattas av villkoren i separata 
användarlicensavtal.
• Microsoft och Windows är registrerade 

varumärken tillhörande Microsoft 
Corporation i USA och/eller andra länder.

Alla andra företags- eller produktnamn är 
varumärken eller registrerade varumärken 
tillhörande respektive företag eller deras 
respektive tillverkare.
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