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Úvod
Tento dokument popisuje softvér „RM-IP Setup 
Tool“ používaný na nastavenie IP adries 
diaľkových kamier Sony.

Stiahnutie a spustenie 
softvéru

Príprava PC
Pripravte si PC, do ktorého nainštalujete softvér.
Požadovaná konfigurácia systému je uvedená 
nižšie.
• OS: Windows 10 alebo novší

Poznámky

• RM-IP Setup Tool nemusí fungovať správne, ak 
v počítači používate vlastný firewall alebo 
antivírusový softvér. V takom prípade vypnite 
softvér.

• Vypnite funkciu Windows Firewall. V opačnom 
prípade nebude RM-IP Setup Tool fungovať 
správne.

Stiahnutie softvéru

1 Stiahnite si „RM-IP Setup Tool“ zo stránky 
sťahovania.

2 Rozbaľte súbor zip a skopírujte súbor 
„RM-IPSetupTool.exe“ na ľubovoľné miesto 
v počítači.

3 Dvakrát kliknite na „RM-IPSetupTool.exe“.

4 Pripojte PC, na ktorom je nainštalovaný 
softvér, a kamery do rovnakého sieťového 
segmentu.

Poznámka

Kamera, ktorá je pripojená k inému 
segmentu ako PC, sa nedá zistiť.

Spustenie softvéru
Dvojitým kliknutím na ikonu RM-IP Setup Tool 
spustíte RM-IP Setup Tool. Zobrazí sa 
nasledujúca obrazovka.

Názvy a funkcie častí obrazovky nastavenia sú 
popísané nižšie.

Zmena jazyka zobrazenia
Jazyk zobrazenia na obrazovke môžete podľa 
potreby nastaviť na angličtinu alebo čínštinu. 
Predvolený jazyk je angličtina.

1 Kliknite na [Language] na paneli s ponukami 
a vyberte požadovaný jazyk.
Pri prepínaní jazyka displeja sa zobrazí 
hlásenie, že jednotku je potrebné 
reštartovať.

2 Kliknite na [OK].

3 Reštartujte RM-IP Setup Tool.

Po reštarte sa obrazovka prepne do zvoleného 
jazyka.

Č. Názov Funkcia

 Panel s ponukami Kliknite na ponuku 
a vyberte položku 
podponuky na vykonanie 
príslušnej funkcie ponuky.

 Karty obrazovky 
nastavenia

Kliknutím zobrazíte 
príslušnú kartu obrazovky 
nastavenia.
Karta [Camera]: Zobrazuje 

obrazovku nastavenia 
kamery.

Karta [Controller]: Zobrazuje 
obrazovku nastavenia 
diaľkového ovládača.

Karta [Camera Table]: 
Zobrazuje obrazovku 
nastavenia tabuľky 
kamier.
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Nastavenie IP adries kamery

1 Zapnite kamery a ďalšie zariadenia, ktoré sú 
pripojené k sieti.

2 Kliknite na kartu [Camera].
Zobrazí sa obrazovka [Camera List].
V zozname sa zobrazia kamery pripojené 
k rovnakému segmentu.

Poznámka

Môže sa zobraziť správa „Kontrola 
používateľských kont - An unidentified 
program wants access to your computer“. V 
tomto prípade kliknite na [Povoliť].

3 Nastavte názov kamery.
Do stĺpca [Name] zadajte názov kamery.
Názov kamery sa používa pri vytváraní 
tabuľky kamier. Nastavenie názvu, ktorý sa 
dá ľahko identifikovať, je praktické pri zmene 
nastavení.

Rada

V názve kamery môžete použiť ktorýkoľvek 
z nasledujúcich znakov (až 8 znakov).
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4 Nastavte IP adresu.
• Zadajte IP adresu do stĺpca [IP address].
• Do stĺpca [Subnet mask] zadajte masku 

podsiete.
• Do stĺpca [Gateway address] zadajte 

predvolenú adresu brány.

Keď zadáte alebo zmeníte názov, IP adresu 
alebo iné nastavenie, v začiarkavacom 
políčku pre danú kameru sa zobrazí značka 
začiarknutia.

Poznámka

Ak chcete zmeniť IP adresu pomocou RM-IP 
Setup Tool, urobte tak do 20 minút od 
spustenia kamery.

5 Kliknite na [Apply].
Nastavenie každej kamery s označeným 
začiarkavacím políčkom sa použije pre túto 
kameru.

Poznámky

• Ak sa IP adresy prideľujú automaticky 
kliknutím na [IP assign] pred kliknutím na 
[Apply], všetky nastavenia, ktoré ste zadali, 
budú nahradené.

• Keď sú IP adresy nastavené pomocou 
RM-IP Setup Tool, nastavenie DHCP kamier 
sa deaktivuje.

6 Kliknutím na [Refresh] použijete nové 
nastavenia.

[Camera]

[Name]

[IP address]

[Refresh] [Apply]

[Gateway address]

[Subnet mask]
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OZNAM PRE POUŽÍVATEĽOV
© 2022 Sony Corporation. Všetky práva 
vyhradené. Tento návod alebo softvér 
popísaný v tomto návode, či už ako celok alebo 
po častiach, nemožno reprodukovať, prekladať 
ani redukovať do akejkoľvek strojovo čitateľnej 
formy bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Sony Corporation.

SONY CORPORATION NEPOSKYTUJE ŽIADNU 
ZÁRUKU V SÚVISLOSTI S TÝMTO NÁVODOM, 
SOFTVÉROM ALEBO INÝMI INFORMÁCIAMI 
V ŇOM OBSIAHNUTÝMI A TÝMTO SA 
VÝSLOVNE ZRIEKA AKÝCHKOĽVEK 
IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO 
VHODNOSTI NA AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL 
V SÚVISLOSTI S TÝMTO NÁVODOM, 
SOFTVÉROM ALEBO INÝMI INFORMÁCIAMI. 
V ŽIADNOM PRÍPADE SONY CORPORATION 
NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ, 
NÁSLEDNÉ ALEBO ŠPECIÁLNE ŠKODY, ČI UŽ NA 
ZÁKLADE DELIKTU, ZMLUVY ALEBO INAK, 
VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S TÝMTO 
NÁVODOM, SOFTVÉROM ALEBO INÝMI 
INFORMÁCIAMI OBSIAHNUTÝMI V TOMTO 
NÁVODE ALEBO ICH POUŽÍVANÍM.

Sony Corporation si vyhradzuje právo vykonať 
akúkoľvek úpravu tohto návodu alebo 
informácií v ňom obsiahnutých kedykoľvek bez 
upozornenia.
Softvér popísaný v tomto dokumente sa môže 
riadiť aj podmienkami samostatnej licenčnej 
zmluvy s používateľom.
• Microsoft a Windows sú registrované 

ochranné známky spoločnosti Microsoft 
Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

Všetky ostatné názvy spoločností a produktov 
sú ochranné známky alebo registrované 
ochranné známky príslušných spoločností 
alebo ich príslušných výrobcov.
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