



Atem Tally to urządzenie informujące operatora oraz osobę przed kamerą o stanie wejść w przełącznikach/
mikserach wizyjnych serii ATEM. Działa z wszystkimi urządzeniami z serii ATEM, do starowania którymi 
wykorzystuje się aplikację ATEM Software Control. Urządzenie po skonfigurowaniu łączy się z siecią WiFi, 
która musi być fizycznie podłączona do urządzenia ATEM w tej samej puli lan. Urządzenie potrafi 
wskazywać 3 stany pracy mikserów ATEM:


- Kamera w trybie podglądu (PREVIEW) - światło zielone

- Kamera w trybie nadawania (PROGRAM) - światło czerwone

- Kamera wyłączona - brak światła


poza tym urządzenie sygnalizuje również stan własnej pracy:


- światło żółte - tzw. pierwsze uruchomienie* (urządzenie nie ma zapisanych parametrów) brak połączenia z 
siecią WiFi następuje uruchomienie w trybie softAP (patrz w dalszej części instrukcji)


- światło niebieskie łączenie z zapisaną siecią WiFi

- światło białe brak połączenia z zapisaną wcześniej siecią WiFi - tryb awaryjnego łączenia - następuje 

uruchomienie w trybie softAP (patrz w dalszej części instrukcji)

- światło różowe - jest połączenie z siecią WiFi brak połączenia z mikserem ATEM


* )  UWAGA! Gniazdo microUSB znajdujące się w zagłębieniu otworu w bocznej ściance urządzenia 
służy wyłącznie do celów serwisowych, jednoczesne podłączenie kabla USB przy zasilaniu 
bateryjnym może doprowadzić do uszkodzenia mikrokontrolera. 

Włącznik

Tylna Lampa Tally

Przednia Lampa Tally
Stopka mocująca

UWAGA! 
Gniazdo serwisowe USB *

ATEM Tally v.3 
Instrukcja obsługi.



Pierwsze uruchomienie: 

Urządzenie po pierwszym włączeniu zapala na pół sekundy kolejno sekwencję startową w kolorze:

BIAŁY - CZERWONY - ZIELONY - NIEBIESKI - RÓŻOWY -ŻÓŁTY 

po czym diody pozostają żółte co oznacza tryb pierwszego uruchomienia. Urządzenie w tym trybie nie ma 
zapisanych żadnych parametrów i uruchamia tzw. softAP czyli sieć WiFi o nazwie SSID: „Tally Light AP”.

Należy połączyć się do sieci „Tally Light AP” i wejść poprzez przeglądarkę na stronę konfiguracyjną pod 
domyślnym adresem: 192.168.4.1. w otwartym oknie wprowadzamy nowe ustawienia.


Konfiguracja: 

W oknie konfiguracyjnym ustawiamy kolejno parametry:


• ATEM Tally - nazwa:  - dowolna nazwa identyfikująca urządzenie w sieci

• ATEM Tally - numer:  - numer kanału miksera ATEM, który ma być sygnalizowany (1-40)

• Przednia Lampa Tally:  - konfiguracja przedniej lampy *

• Tylna Lampa Tally:  - konfiguracja przedniej lampy *

	 	  * dla obu powyższych ustawień dostępne są następujące tryby: 
	 	 1. Normalny - lampa sygnalizuje tryby PREVIEW oraz PROGRAM 
	 	 2. Zostaw włączony podgląd - lampa w trybie innym niż PROGRAM zawsze wskazuje kolor zielony 
	 	 3. Tylko program - lampa wskazuje tylko tryb PROGRAM w innym pozostaje wyłączona 

• Nazwa sieci WiFi: - SSID sieci do której zamierzamy się podłączyć

• Hasło sieci WiFi: - hasło sieci do której zamierzamy się podłączyć




W części „Ustawienia sieci - wprowadzamy następujące dane:


• Użyj statycznego IP: (domyślnie zaznaczona) - po zaznaczeniu tej opcji podajemy ręczne ustawienia IP, w 
przypadku odznaczenia urządzenie skorzysta z IP przydzielonego przez serwer DHCP routera w takiej sytuacji 
musimy w panelu kontrolnym routera ustalić jakie IP przydzielił ATEM Tally.


UWAGA! 
Kolejne parametry należy wpisywać bardzo precyzyjnie. Nie należy też zapisywać ustawień z włączoną 
opcją „Użyj statycznego IP” oraz z domyślnymi parametrami ustawionymi na „255” gdyż niewłaściwe 
podanie adresów sieci może spowodować brak możliwości ponownego połączenia się z ATEM Tally.

W takiej sytuacji musimy doprowadzić do uruchomienia urządzenia poza zasięgiem zapisanej sieci WiFi 
(np. poprzez wyłączenie routera), wówczas wejdzie ono w tryb softAP i uruchomi swój punkt dostępowy 
„Tally Light AP” byśmy mogli się z nim połączyć i wejść ponownie poprzez adres 192.168.4.1 do ustawień 
celem skorygowania błędu - tak jak przy pierwszym uruchomieniu. Tryb softAP jest sygnalizowany 
świeceniem diód w kolorze białym.


• ATEM Tally - IP: - statyczny adres IP naszego urządzenia

• Maska podsieci: maska podsieci naszej sieci lan (najczęściej: 255.255.255.0)

• Brama: - brama internetowa (gateway) najczęściej IP naszego routera

• ATEM - IP: - adres IP miksera ATEM


Po poprawnym wprowadzeniu naciskamy klawisz „Zapisz zmiany”. Urządzenie zapisuje ustawienia i podłącza się do 
sieci WiFi oraz miksera ATEM zgodnie z podanymi parametrami.


Ponieważ miksery ATEM pozwalają na jednoczesne podłączenie 5-8 klientów (w zależności od modelu) ATEM Tally 
jest wyposażony w Tally Server rozszerzający to ograniczenie. Działa to na zasadzie komunikacji pomiędzy 
poszczególnymi urządzeniami Tally - patrz poniższy diagram, w którym mamy 3 poziomy pracy urządzeń. W takiej 
sytuacji możemy do Tally Light wprowadzić zamiast IP ATEMa IP innego Tally Light pełniącego rolę „pośrednika”. 
Oczywiście w przypadku małych mikserów np. ATEM Mini nie ma potrzeby stosowania układu „warstw”.




W przypadku niedostatecznego zasięgu WiFi możemy używać powszechnie dostępnych Extender-ów/Repeater-ów 
WiFi by poprawić ten stan.




Aktualizacja oprogramowania układowego: 

WAŻNA UWAGA !!! 
W trakcie podłączenia urządzenia Tally Light do portu USB należy bezwzględnie wyjąć baterie !!! 

W celu zaktualizowania oprogramowania musimy pobrać ze strony:  http://waldorf-studio.pl/index.php/wsparcie/
paczkę instalacyjną zawierającą:

• sterownik USB

• program FlashESP8266

• plik firmware

 
Opisana procedura dotyczy systemów Microsoft Windows od wersji 7 z zainstalowanym środowiskiem .NET w wersji min. 
4.5.2 (instalator .NET we wspomnianej wersji znajduje się w paczce instalacyjnej). 

Pierwszą czynnością jest zainstalowanie sterownika USB (przed podłączeniem Tally Light do portu USB), w naszym 
urządzeniu może być zainstalowany interfejs komunikacyjny CH340 lub FDTI FT232R (dla płytek z oznaczeniem HW-350). 
Oba sterowniki znajdują się w katalogu „SterownikUSB” pobranej paczki.


Po zainstalowaniu podłączamy urządzenie do portu w komputerze i czekamy na zainstalowanie sterownika. Z uwagi 
na zabudowanie portu microUSB w urządzeniu Tally Light zalecamy otworzyć obudowę i ostrożne wsunąć 
wtyczkę do portu tak by nie spowodować uszkodzenia. Po jego zainstalowaniu powinnyśmy zobaczyć komunikat 
o powodzeniu oraz informację o porcie COM, który został utworzony w naszym komputerze, ta informacja będzie 
potrzebna w dalszym procesie.


W następnym kroku uruchamiamy program FlashESP8266.exe

W polu COM-Port ustawiamy port komunikacyjny zgodnie z wcześniej zainstalowanym sterownikiem a w polu 
Firmware wybieramy z listy plik z oprogramowaniem układowym ATEM_tally_light_PL_Vx.bin


Na liście jest też widoczny plik: Format_Tally_Light.bin który służy do całkowitego usunięcia oprogramowania z 
kontrolera, można to wykonać aby wyczyścić wszystkie wprowadzone zmiany ustawień i przywrócić urządzenie do 
stanu fabrycznego jednak po wgraniu pliku formatującego należy jeszcze wgrać plik z oprogramowaniem 
układowym. Po wybraniu odpowiedniego pliku wciskamy „Flash” i czekamy na komunikat informujący o poprawnym 
załadowaniu oprogramowania. Wgrywanie oprogramowania układowego sygnalizowane jest „mruganiem” niebieskiej 
diody pod obudową.


UWAGA! Nie wolno w trakcie wgrywania oprogramowania układowego odłączać urządzenia od komputera 
oraz przerywać procesu - grozi to uszkodzeniam ATEM Tally Light. 

http://waldorf-studio.pl/index.php/wsparcie/


Otwieranie obudowy 

Obudowę otwieramy poprzez delikatne wysunięcie dolnej pokrywy pociągając za krawędź pomiędzy włącznikiem a 
podstawą (rys 1) później wysuwamy ją w tył tak by uwolnić z przedniego zatrzasku (rys 4), zamknięcie wykonujemy w 
odwrotnej kolejności. Pod pokrywą znajduje się miejsce na 3 baterie AAA (R3) 1.5V - proszę koniecznie zwrócić 
uwagę na poprawne umieszczenie baterii pod względem biegunowości.


Podstawowe parametry: 

• Pasmo pracy WiFi: 2.4 GHz

• Obsługiwane standardy WiFi: 802.11 b/g/n

• Zasilanie: 3 baterie AAA (dopuszcza się stosowanie akumulatorów NiMH w formacie AAA jednak czas pracy będzie krótszy)

• Czas nieprzerwanej pracy: ok 12 godzin - w przypadku normalnego użycia może być znacznie dłuższy.
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Oparte na bibliotekach ATEM dla Arduino firmy SKAARHOJ , dostępne w repozytorium Git: SKAARHOJ-Open-Engineering

Oprogramowanie układowe przetłumaczone i zmodyfikowane przez WALDORF STUDIO na podstawie projektu: Aron N. Het Lam

http://waldorf-studio.pl

