



Tally Light System to urządzenie informujące operatora oraz osobę przed kamerą o stanie wejść w 
przełącznikach/mikserach wizyjnych. Urządzenie po skonfigurowaniu łączy się z siecią WiFi, która musi 
być fizycznie podłączona do miksera wizyjnego w tej samej puli adresowej sieci lan. 


Pierwsze uruchomienie urządzenia:


Po pierwszym uruchomieniu urządzenie uaktywnia tryb softAP, który umożliwia połączenie z nim w celu 
wprowadzenia ustawień. Gdy urządzenie znajduje się w trybie softAP należy połączyć się z jego siecią 
WiFi o nazwie wyświetlonej na ekranie Tally Light 2.0 (w naszym przykładzie to vMix-Tally-5) następnie 
wejść przez przeglądarkę na adres 192.168.4.1

Po wejściu na stronę konfiguracyjną należy ustawić podstawowe parametry sieci oraz pracy urządzenia.


Tally Light System V2.0 
Instrukcja obsługi.



Konfiguracja: 


• SSID sieci WiFi

• Hasło sieci Wifi

• Odznaczenie pola „Ukryj hasło na wyświetlaczu” powoduje, że na wyświetlaczu urządzenia zostaje 

wyświetlone hasło WiFi, pole zaznaczone powoduje wyświetlenie symbolu * w miejsce hasła

• IP miksera lub komputera z zainstalowanym oprogramowaniem vMix, OBS, Wirecast, Tally Arbiter w 

zależności od wersji urządzenia

• nr wejścia w mikserze, które będziemy monitorowali

• Moc modułu LED w zakresie 0-100% gdzie 0% wyłącza całkowicie świecenie modułu

• Tryb PREVIEW - Przedni panel LED - odznaczenie tego pola powoduje nie sygnalizowanie kolorem 

zielonym trybu preview na przednim panelu LED

• Rozbłysk trybu PROGRAM i PREVIEW - odznaczenie tego pola powoduje wyłączenie funkcji rozbłysku 

osobno dla trybów program i preview. Tryb rozbłysk to maksymalne zaświecenie modułu led w 
określonym czasie (domyślnie 200ms) po zmianie stanu wejścia, ma to na celu zwrócenie uwagi 
obserwującego lampę Tally


• Czas trwania rozbysku - to ustawienie dotyczy długości rozbłysku jeżeli jest on włączony. Można ustawić 
czas od 100ms do 2s gdzie 1 = 100ms


• Etykiety na ekranie - wyłączenie tej funkcji spowoduje ukrycie opisów SAFE, ON AIR i PREVIEW na 
wyświetlaczu urządzenia


• Wyczyść komunikat po zmianie stanu - funkcja ta czyści ekran po każdej zmianie stanu wejścia. 
Wyłączenie tego pola oznacza, że np. wysłany komunikat tekstowy pozostanie na wyświetlaczu na stałe 
a sygnalizowanie stanu odbywać się będzie za pomocą ramki wokół ekran


Urządzenie sygnalizuje trzy stany wejścia miksera wizyjnego: Safe, On Air i Preview


Komunikator: 



Zakładka komunikator służy do wysyłania krótkich wiadomości na ekran urządzenia w celu przesłania 
prostych informacji dla operatora. Mamy trzy warianty: treść krótka (do 60 znaków), treść (do 144 znaków) 
oraz zdefiniowane komunikaty - w chwili obecnej są zdefiniowane tylko trzy hasła jednak ta funkcja 
zostanie rozbudowana w przyszłości i udostępniona w kolejnych aktualizacjach.


System: 

Pierwszą funkcją w menu SYSTEM jest aktualizacja oprogramowania - jeżeli firmware w urządzenia jest 
aktualny system informuje o braku konieczności aktualizacji. W przypadku wykrycia nowszego firmware 
na serwerze, zostaniemy o tym poinformowani jednocześnie mając możliwość aktualizacji. By mechanizm 
aktualizacji mógł działać urządzenie musi być podłączone do sieci WiFi z dostępem do internetu oraz 
bateria musi być naładowana w min. 50% 

druga część okna dotyczy wersji wielosystemowych. Jeżeli posiadacie Państwo licencję MULTI lub MEGA 
to w tym miejscu można ją wprowadzić podając adres email zarejestrowany podczas zamawiania 
produktu, klucz licencyjny oraz zaznaczając właściwą wersję. Po wprowadzeniu licencji uzyskamy dostęp 
to okna wyboru systemu. Aby móc dokonać zmiany systemu konieczny jest dostęp do internetu.


Aby dokonać zmiany systemu wystarczy wybrać go z listy i wcisnąć przycisk „Zmień system”, po 
potwierdzeniu nastąpi załadowanie oprogramowania i restart.




Kolejne dwie opcje to Kalibracja baterii oraz reset urządzenia do ustawień fabrycznych.


Kalibracja baterii służy do dokładnego dopasowania wskazań poziomu napięcia w sytuacji gdy jest on wskazywany 
nieprawidłowo. Tę funkcję należy wykorzystywać w ostateczności ale także mając świadomość, że błędny pomiar 
napięcia baterii będzie miał wpływ na szybsze jej zużycie oraz nieprawidłowe działanie urządzenia. Aby dokonać 
kalibracji bateria musi być naładowana w 100% (musi świecić się niebieska kontrolka ładowania), dobrze jest 
odczekać kilkanaście minut po zakończeniu ładowania nie odłączając ładowarki i wtedy wykonać kalibrację.


Reset do ustawień fabrycznych, kasuje wszystkie wprowadzone zmiany ustawień oraz informację o wprowadzonych 
licencjach tym samy urządzenie wraca do początkowych fabrycznych ustawień. Resetując urządzenie w wersji 
wielosystemowej upewnij się, że posiadasz klucz licencji do ponownego wprowadzenia.


Wersja dla ATEM: 
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”.




Wersja vMix: 



W przypadku wersji dla systemu vMix nie ma potrzeby konfigurowania oprogramowania po stronie 
komputera, wystarczające jest podanie adresu IP vMix w konfiguracji Tally Light.


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


Wersja OBS: 
Do prawidłowego działania niezbędne jest zainstalowanie dodatku do oprogramowania OBS Studio o

nazwie OBS-Websocket, którego repozytorium znajduje się pod adresem:

https://github.com/Palakis/obs-websocket

należy zainstalować najnowszą wersję zgodną z naszym systemem OBS.


Po zainstalowaniu obs-websocket uruchamiamy OBS Studio i jeżeli system zapyta to zezwalamy na

komunikację w sieci 


później przechodzimy do konfiguracji WebSocket menu: Narzędzia/Ustawienia Serwera WebSockets i ustawiamy 
następujące parametry:


Pamiętajmy by wyłączyć opcję „Wymagaj uwierzytelnienia”. Należy również zadbać o to by w naszej sieci

nie była blokowana komunikacja TCP/UPD na porcie 4444


Podstawowe parametry: 

• Pasmo pracy WiFi: 2.4 GHz

• Obsługiwane standardy WiFi: 802.11 b/g/n

• Wymiary 80x55x26 (bez stopki mocującej)

• Uwaga! Obudowa urządzenia wykonana jest z ekologicznego materiału w technologii druku 3D maksymalna temperatura 

otoczenia w czasie pracy i przechowywania nie może przekroczyć 45°C

• Waga ok. 110 g.

• Wyświetlacz dla operatora LCD TFT o wielkości 1.8 cala na tylnej ściance


https://github.com/Palakis/obs-websocket


• Wbudowany akumulator litowo-jonowy

• Czas pracy w zależności od ustawionej mocy LED 10-20 godzin

• Kontrola poziomu naładowania baterii

• Kontrola mocy sygnału WiFi

• Możliwość zasilania i ładowania z portu microUSB

• Duży moduł świetlny wyposażony w 16 mocnych power LED

• Płynna regulacja świecenia modułu LED

• Możliwość całkowitego wyłączenia modułu LED

• Możliwość wyłączenia trybu PREVIEW dla modułu LED

• Funkcja „rozbłysk” dla trybów PROGRAM oraz PREVIEW

• Regulacja czasu „rozbłysku”

• Wbudowany prosty komunikator – jednokierunkowa komunikacja tekstowa z operatorem

• Wysyłanie trzech rodzajów wiadomości na ekran (krótka do 60 znaków 1/3 ekranu, długa na pełen ekran do 144 znaków, 

zdefiniowany komunikat 1/3 ekranu)

• Aktualizacja oprogramowania przez internet

• wymienne rodzaje mocować – gorąca stopka, gwint 1/4 cala
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