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Giới thiệu
Tài liệu này mô tả phần mềm “RM-IP Setup Tool” 
được sử dụng để cài đặt các địa chỉ IP của các máy 
quay từ xa của Sony.

Tải xuống và khởi chạy 
phần mềm

Chuẩn bị một máy tính cá nhân
Chuẩn bị một máy tính cá nhân để cài đặt phần 
mềm.
Yêu cầu về cấu hình hệ thống được đưa ra như 
bên dưới.
• Hệ điều hành: Windows 10 trở lên

Lưu ý

• RM-IP Setup Tool có thể không vận hành đúng 
cách nếu bạn sử dụng tường lửa cá nhân hoặc 
phần mềm chống vi-rút trên máy tính của bạn. 
Trong trường hợp này, hãy tắt phần mềm đó.

• Tắt chức năng Tường lửa của Windows. Nếu 
không, RM-IP Setup Tool sẽ không vận hành 
đúng cách.

Tải xuống phần mềm

1 Tải “RM-IP Setup Tool” từ trang web tải xuống.

2 Giải nén tệp zip và sao chép 
“RM-IPSetupTool.exe” vào vị trí bất kỳ trên 
máy tính.

3 Nháy đúp vào “RM-IPSetupTool.exe”.

4 Kết nối máy tính đã cài đặt phần mềm và các 
máy quay với cùng một phân đoạn mạng.

Lưu ý

Không thể phát hiện máy quay được kết nối 
với phân đoạn khác với máy tính.

Khởi chạy phần mềm
Nháy đúp vào biểu tượng RM-IP Setup Tool để 
khởi chạy RM-IP Setup Tool. Màn hình sau đây sẽ 
xuất hiện.

Tên và chức năng của các phần của màn hình cài 
đặt được mô tả như bên dưới.

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị
Bạn có thể đặt ngôn ngữ hiển thị của màn hình 
thành Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung theo ý muốn. 
Ngôn ngữ mặc định là Tiếng Anh.

1 Chọn [Language] trên thanh menu và chọn 
ngôn ngữ mong muốn.
Khi đổi ngôn ngữ hiển thị, có tin nhắn hiển thị 
cho biết rằng thiết bị cần phải được khởi động 
lại.

2 Nhấp vào [OK].

3 Khởi động lại RM-IP Setup Tool.

Sau khi khởi động lại, màn hình chuyển sang ngôn 
ngữ đã chọn.

Cài đặt địa chỉ IP của máy quay

1 Bật máy quay và các thiết bị khác được kết nối 
với mạng.

STT Tên Chức năng
 Thanh menu Nhấp vào menu và chọn một 

mục menu phụ để thực hiện 
chức năng menu tương ứng.

 Thẻ màn hình cài 
đặt

Nhấp vào hiển thị thẻ màn 
hình cài đặt tương ứng.
Thẻ [Camera]: Hiển thị màn 

hình cài đặt của máy quay.
Thẻ [Controller]: Hiển thị màn 

hình cài đặt của bộ điều 
khiển từ xa.

Thẻ [Camera Table]: Hiển thị 
màn hình cài đặt của bảng 
máy quay.
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2 Nhấp vào thẻ [Camera].
Màn hình [Camera List] xuất hiện.
Các máy quay được kết nối với cùng một phân 
đoạn mạng đều được hiển thị trong danh sách 
này.

Lưu ý

Tin nhắn “Kiểm soát Tài khoản Người dùng - 
An unidentified program wants access to your 
computer” có thể xuất hiện. Trong trường hợp 
này, hãy nhấp vào [Cho phép].

3 Đặt tên máy quay.
Nhập tên máy quay vào cột [Name].
Tên máy quay được sử dụng khi tạo bảng máy 
quay. Đặt tên dễ nhận diện sẽ giúp bạn thuận 
tiện hơn trong việc thay đổi cài đặt.

Mẹo

Bạn có thể sử dụng bất kỳ ký tự nào bên dưới 
(tối đa 8 ký tự) cho tên máy quay.
dấu cách ! # $ & ' * + - . / 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 Đặt địa chỉ IP.
• Nhập địa chỉ IP vào cột [IP address].
• Nhập mặt nạ mạng con vào cột [Subnet 

mask].
• Nhập địa chỉ cổng mặc định vào cột 

[Gateway address].

Khi bạn nhập hoặc thay đổi tên, địa chỉ IP hoặc 
cài đặt khác, sẽ có một dấu kiểm được đặt vào 
hộp kiểm cho máy quay đó.

Lưu ý

Để thay đổi địa chỉ IP bằng cách sử dụng 
RM-IP Setup Tool, hãy làm vậy trong vòng 20 
phút khởi động máy quay.

5 Nhấp vào [Apply].
Cài đặt của mỗi máy quay có hộp kiểm được 
đánh dấu được áp dụng cho máy quay đó.

Lưu ý

• Nếu địa chỉ IP được chỉ định tự động bằng 
cách nhấp vào [IP assign] trước khi nhấp vào 
[Apply], bất kỳ cài đặt nào mà bạn đã nhập 
đều sẽ bị thay thế.

• Khi các địa chỉ IP được đặt bằng cách sử 
dụng RM-IP Setup Tool, cài đặt DHCP của 
các máy quay đều bị tắt.

6 Nhấp vào [Refresh] để áp dụng các cài đặt 
mới.

[Camera]

[Name]

[IP address]

[Refresh] [Apply]

[Gateway address]

[Subnet mask]
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LƯU Ý CHO NGƯỜI DÙNG
© 2022 Sony Corporation. Bảo lưu mọi quyền. 
Không được sao chép, dịch hay rút gọn dưới bất 
kỳ hình thức nào mà máy có thể đọc được toàn 
bộ hoặc một phần tài liệu hướng dẫn sử dụng 
này hoặc phần mềm được mô tả trong tài liệu 
này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn 
bản của Sony Corporation.

SONY CORPORATION KHÔNG CUNG CẤP 
BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN TÀI LIỆU HƯỚNG 
DẪN NÀY, PHẦN MỀM HOẶC THÔNG TIN 
KHÁC CÓ TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ THEO 
ĐÂY, TỪ CHỐI RÕ RÀNG BẤT KỲ BẢO ĐẢM 
NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI 
HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỤC 
ĐÍCH CỤ THỂ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÀI LIỆU 
HƯỚNG DẪN NÀY, PHẦN MỀM HOẶC THÔNG 
TIN KHÁC. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SONY 
CORPORATION KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM 
PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NGẪU 
NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC ĐẶC BIỆT NÀO, 
DÙ DỰA TRÊN VI PHẠM, HỢP ĐỒNG HOẶC 
CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN 
QUAN ĐẾN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY, PHẦN 
MỀM HOẶC THÔNG TIN KHÁC CÓ TRONG TÀI 
LIỆU NÀY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG CHÚNG.

Sony Corporation có quyền thực hiện bất kỳ sửa 
đổi nào đối với tài liệu hướng dẫn này hoặc thông 
tin có trong tài liệu này vào bất kỳ lúc nào mà 
không cần thông báo.
Phần mềm được mô tả trong tài liệu này cũng có 
thể được điều chỉnh bằng các điều khoản của 
thỏa thuận cấp phép người dùng riêng biệt.
• Microsoft và Windows là các thương hiệu đã 

đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ 
và/hoặc các quốc gia khác.

Tất cả các tên công ty và sản phẩm khác đều là 
thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của 
các công ty tương ứng hoặc nhà sản xuất tương 
ứng của chúng.
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