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Spis treści

Urządzenie służy do prowadzenia transmisji na żywo przez Internet. 
Zapewnia przesyłanie obrazu i dźwięku. Tiandy Live umożliwia prowadzenie 
transmisji dla wielu osób, bez ponoszenia opłat za transfer i obciążania naszego 
łącza internetowego. Dzieje się tak, ponieważ urządzenie obsługuje popularne 
serwisy jak YouTube, Facebook, Twitch, Vimeo i inne, które jak źródło potrzebują 
strumienia o protokole RTMP. Następnie taką transmisję online można 
udostępnić w serwisach społecznościowych czy osadzić na stronie www.

Gdzie sprawdzi się streamer Tiandy Live?

E-learning na uczelniach, w szkołach, przedszkolach
Transmisje mszy świętej
Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla klientów
Transmisje z ogrodów zoologicznych
Prezentacja nowych produktów
„Podglądanie” dzikich zwierząt
Prezentacja klientom wykonywanych 
usług np. mechanika pojazdowa, myjnie ręczne
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1. Uruchomienie

Schemat połączenia

UWAGA! Przed konfiguracją należy przeczytać instrukcję do końca. 
Zakłada ona, iż czytelnik posiada wiedzę z podstaw sieci 

komputerowych. Gdy tak nie jest to należy zlecić konfigurację 
użytkownikowi zaawansowanemu lub profesjonaliście.

Urządzenie należy podłączyć do istniejącej sieci LAN, korzystając z dołączonego 
przewodu. W tej sieci musi być dostępny serwer DHCP, działający np. na routerze, 
który automatycznie przydziela adresy IP urządzeniom. Następnie należy 
podłączyć zasilacz do streamera, który znajduje się w zestawie.
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Kamera IP Streamer Zasilacz

Switch PoE / Zasilacz PoE

Router z dostępem 
do internetu

Podgląd jest dostępny za pośrednictwem serwisu YouTube
na wielu urządzeniach



2. Połączenie przez przeglądarkę

Na komputerze podłączonym do tej samej sieci co streamer należy uruchomić 
przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisać: http://tiandylive.local:8090

Powinno pojawić się okno logowania jak poniżej:

W sytuacji, gdy nie wyświetla nam się strona logowania należy określić adres 
IP streamera.
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Schemat połączenia

2.1 Sposób 1

Pobieramy ze strony https://www.advanced-ip-scanner.com/pl/ oprogramowanie 
i instalujemy. Następnie uruchamiamy program i klikamy „Skanuj”. Na wyświetlonej 
liście urządzeń sieciowych odszukujemy „tiandylive” i odczytujemy adres IP 
streamera widoczny obok.

2.2 Sposób 2

Dołączonym do zestawu kablem HDMI podłączamy streamer do monitora 
komputerowego.

Odczytany adres IP wpisujemy w polu adresu w przeglądarce internetowej, 
na końcu dopisując: 8090, jak poniżej:
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Streamer
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3. Logowanie do streamera

W oknie jak poniżej podajemy dane logowania, które znajdują się w pudełku
z urządzeniem.

Podłączamy następnie zasilanie. Wśród informacji wyświetlonych na monitorze 
odszukujemy linię: „My IP address is …”. Z odczytanym adresem IP postępujemy 
jak powyżej.

5



Przykład

4. Połączenie z kamerą

Kolejnym etapem jest podanie danych dostępowych do strumienia RTSP. 
Kamera powinna znajdować się w tej samej sieci fizycznej i logicznej (maska podsieci).
W przypadku kamer  Tiandy składnia RTSP ma postać:

• rtsp://użytkownik:hasło@adresIP:554/1/1 (pierwszy strumień)

• rtsp://użytkownik:hasło@adresIP:554/1/2 (drugi strumień)
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Ustawienia sekcji „Audio” są dopasowane do wymagań YouTube. W przypadku, 
gdy nie chcemy transmitować dźwięku opcję „Preset” zmieniamy z „encode” 
na „silence”. Streamer przekaże wtedy do YouTube wymaganą ścieżkę audio z ciszą. 
W kamerze natomiast należy zmienić kodowanie audio na AAC i odpowiednia 
dopasować poziom głośności:
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Kliknięcie przycisku „Podgląd” wywoła odtwarzacz:
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Poniżej obrazu widoczny jest kod do umieszczenia transmisji na własnej stronie www. 
Należy przy tym pamiętać, iż każdy oglądający będzie generować obciążenie łącza, 
co może doprowadzić do przerwania transmisji lub znacznego zmniejszenia jej 
płynności. Zalecamy więc stosowanie zewnętrznych serwisów jak Twitch czy YouTube, 
zwłaszcza, gdy będzie wielu widzów. Taka transmisje można oczywiście osadzić 
na własnej stronie.
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5. Transmisja na YouTube

Po zalogowaniu do YouTube należy kliknąć symbol kamery w górnym, prawym rogu
i następnie „Rozpocznij transmisję na żywo”.

W kolejnym oknie podajemy żądane informacje, jak tytuł, opis i określamy dla kogo 
ma być widoczna transmisja. Zatwierdzamy przez kliknięcie „Utwórz transmisję”.
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Z kolejnego okna należy skopiować URL transmisji i jej klucz.

Te dane należy wkleić jako strumień RTMP w panelu konfiguracyjnym streamera, 
po zaznaczeniu opcji „Streaming do YouTube i innych”. Przykładowy adres będzie 
miał postać:

• rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/cxk6-r04x-xegv-d954
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Następnie klikamy na start i czekamy na informację o przesyłaniu strumienia.
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Wracamy do interfejsu YouTube, gdzie powinien pojawić się podgląd transmisji 
i klikamy na „Rozpocznij transmisję na żywo”.

Transmisja pojawia się na stronie głównej naszego kanału.

Po kliknięciu miniatury mamy do niej dostęp.
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Kliknięcie na „Udostępnij” pozwoli na publikację transmisji w różnych mediach 
społecznościowych. Jest tam też dostępny kod IFRAME do osadzenia wideo 
na własnej stronie.
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