
S I S T E M A  T A L L Y  S E M  F I O

MANUAL DE OPERAÇÕES



SOBRE NÓS
A NEOiD foi criada para resolver um grande problema, onde o
custo e benefício sempre foram extremos contrários. Desde o
ínicio, nosso time compartilha a dor dos nossos clientes, por
isso sempre tentamos trazer tecnologia de qualidade e de
baixo custo. No passado, as ferramentas que existiam para
esses propósito eram de alto custo ou ineficazes e
complicadas.

 A equipe NEOiD sabia que junto aos nossos parceiros e
feedback de nossos clientes, poderíamos criar uma
tecnologia de qualidade e acessível a todos.
Somos uma marca focada em soluções de qualidade, com
intuito de resolver os desafios de nossos clientes. Dito isto,
com o objetivo de aumentar nosso nível de qualidade cada
vez mais, estamos sempre abertos a receber críticas e
sugestões.
Obrigado por escolher a NEOiD! 



Todo o conteúdo deste manual, cujos direitos autorais pertencem à
nossaCorporação não podem ser clonados, copiados ou traduzidos
sem a permissão da empresa. As especificações e informações do
produto que foram referidas neste documento são apenas para
referência. Podemos alterar, excluir ou atualizar qualquer conteúdo
a qualquer momento e sem aviso prévio.

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS

Segurança Elétrica
A instalação e operação devem estar de acordo com o padrão de segurança
elétrica.

NOTA

Tenha Cuidado ao Transportar
Evite estresse, vibração ou encharcamento durante o transporte, armazenamento e
instalação.
Polaridade da Fonte de Alimentação 
A fonte de alimentação deste produto é de +5V, a corrente máxima é de 1A. 
Precauções Durante Instalação 
Não segure as lentes da câmera ao carrega-la.
Não toque na lente da câmera com as mãos. Danos mecânicos podem ser causados
ao fazer isso.
Não utilize próximo a líquidos, gases ou sólidos corrosivos para evitar danos.
Certifique-se de que não haja nenhum obstáculo dentro da faixa de rotação.
Nunca ligue antes da instalação ser concluída.
Não Desmonte o aparelho
Não somos responsáveis por qualquer modificação ou desmontagem não autorizada.

Esta é uma produção classe A. A radiação eletromagnética em frequências
específicas pode afetar a qualidade da imagem da TV no ambiente doméstico.



SOBRE O PRODUTO
O sistema tally sem fio é um sistema auxiliar que indica a posição
de transmissão atual (luz vermelha) e a próxima posição (luz
verde) do operador da câmera, host e outros funcionários
relacionados através do indicador de sinalização vermelho e
verde, transmitindo informações em tempo real. O sistema de
contagem sem fio adequado para programas de entrevista,
performances, esportes, casamentos ao vivo, igrejas e outras
atividades de transmissão ao vivo.



⦁ Até 200m de distância de conexão sem fio (linha de visão)
⦁ A caixa de registro com várias interfaces, incluindo
GPIO/USB/RS-485/RS-232
⦁ GPIO compatível com AVMATRIX e outros switchers de
vídeo
⦁ Compatível com VMix via USB-C
⦁ RS-232/RS-485 suporta protocolo TSL Entrada Tally e
informações de controle transmissivo unidirecional
⦁ Suporta conexão Tally sem fio de 433Mhz e conexão Tally
com fio RS-485

RECURSOS
TALLY BOX

LÂMPADA TALLY

⦁ A lâmpada Tally pode ser alimentada por Micro-USB ou bateria de íon
de lítio 18650
⦁ Indicador frontal e traseiro nas lâmpadas com brilho ajustável em 4
níveis
⦁ Intensidade do sinal visível e status da bateria na lâmpada de sinalização
⦁ Adaptador de parafuso de 1/4 de polegada para instalação da lâmpada
de sinalização
⦁ Suporta controle remoto de câmera PTZ via RS-232/RS-485



INTERFACE

Tally box

Lampada tally/Indicador de sinal



DEFINIÇÃO DE GPIO

Nota: Indicação da intensidade do sinal: quando o sinal é forte, o
indicador de sinal fica verde, quando o sinal é moderado, o
indicador fica amarelo e, quando o sinal é fraco, o indicador fica
vermelho.
Indicação de energia: quando a energia é suficiente, o indicador
mostra verde, quando a energia é média, o indicador mostra
amarelo, quando a energia está baixa, o indicador mostra
vermelho, e ao carregar o indicador de energia pisca, quando o
carregamento está concluído, o indicador de energia pára de
piscar e a luz verde está sempre acesa.



ESPECIFICAÇÕES



FUNÇÕES DIP
O interruptor dip da caixa Tally fornece as seguintes configurações:

1. DIP SW 1-2
Esta chave é usada para selecionar a interface de entrada.
quando (SW1,SW2) é definido como (1,1), a entrada GPIO é selecionada.
quando (SW1,SW2) é definido para (1,0), a entrada USB-C é selecionada.

2. DIP SW 3
Esta chave é usada para selecionar a entrada e saída da interface RS-485.
Quando definido como 1, RS-485 é selecionado como entrada e quando
definido como 0, RS-485 é selecionado como saída.
O RS485 é configurado como saída quando é necessária uma conexão com fio
entre a caixa de sinalização e a lâmpada de sinalização.



3. DIP SW 4
Esta chave é usada para definir o controle de seleção de chave entre o
DIP e o software do PC.
Quando definido em 1, funciona de acordo com os parâmetros de
configuração DIP atuais; quando definido como 0, os parâmetros DIP
são inválidos e os parâmetros integrados configurados pelo software
do PC são usados.

4. DIP SW 5
Este interruptor é usado para definir o grupo de caixa de registro.
Quando definido como 1, o grupo 1 é selecionado e quando definido
como 0, o grupo 2 é selecionado.
Nota: O transmissor e o receptor do mesmo grupo devem ser
configurados no mesmo cluster.

Esta função é usada quando mais de uma contagem é necessária para
trabalhar ao mesmo tempo na mesma ocasião (dentro de um raio de 1
km) para evitar que os sinais de diferentes grupos interfiram uns nos
outros. O padrão de fábrica é o grupo 1. Quando o sinal não for recebido,
verifique se as configurações dos grupos TX e RX são do mesmo grupo.
DIP pode ser configurado para dois grupos, o software pode ser
configurado para até 8 grupos.

5. DIP SW 6
Esta chave é usada para selecionar o estado operacional da interface USB-C.
Quando definido como 1, a interface USB-C está em estado de funcionamento
e quando definida como 0, a interface USB-C está no estado de configuração e
é usada para conectar ao computador para controlar os parâmetros de
configuração do software.



As chaves DIP para a lâmpada Tally fornecem as seguintes configurações:

1.DIP1 SW 1-4
Este interruptor é usado para definir o número da lâmpada Tally. O canal
correspondente à entrada Tally.

2.DIP2 SW 1
Este interruptor é usado para definir o tipo de conexão da lâmpada de
sinalização.
Quando SW1 é definido como 1, a lâmpada de sinalização é conectada sem fio e
acende recebendo informações de sinalização do transmissor sem fio da caixa
de sinalização e quando SW1 é definido como 2, a lâmpada de sinalização é
conectada e acende pela conexão RS485 à caixa de sinalização.



3.DIP2 SW2
Esta chave é usada para definir o controle de seleção de chave entre o
DIP e o software do PC.
Quando definido em 1, funciona de acordo com os parâmetros de
configuração DIP atuais; quando definido como 0, os parâmetros DIP
são inválidos e os parâmetros integrados configurados pelo software
do PC são usados.

4.DIP2 SW3
Este interruptor é usado para definir o grupo de lâmpadas de
sinalização.

5.DIP2 SW4
Este interruptor serve como chave reservada e não tem função.



⦁ CONEXÃO VMIX

CONEXÃO DO SWITCHER DE VÍDEO

CONEXÃO SEM FIO TALLY

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO



CONEXÃO VMIX
Etapa 1:
Configurar a caixa Tally e a lâmpada Tally
Defina a entrada da caixa Tally para USB-C (SW1:1, SW2:0). Defina a
lâmpada Tally para 1, 2, 3, 4 respectivamente.

Etapa 2: 
Use um cabo USB A para C para conectar a porta USB Tipo C da caixa
Tally e a porta USB-A do PC. Verifique o Gerenciador de Dispositivos no
PC para verificar o status da porta COM conectada à caixa Tally. A
figura abaixo mostra COM3.



CONEXÃO VMIX

Etapa 3:
Configurar o software Vmix
Abra a configuração do Vmix, clique em Tally Lights e redefina para o
modo padrão, conforme mostrado abaixo.
Os usuários podem aumentar o PIN de acordo com o número real de
lâmpadas Tally. (Por exemplo, se você deseja conectar 6 lâmpadas
Tally, você precisa preencher PreviewPIN e ActivePIN na ordem de 2,3
da lâmpada 1 para a lâmpada 6 de acordo com as regras e depois clicar
para confirmar), conforme mostrado a seguir na figura.



CONEXÃO VMIX

Etapa 4: Conexão
Clique duas vezes em cada entrada , clique em Tally Lights, selecione o
status da porta COM , Tally Number selecione a lâmpada Tally
correspondente à fonte de entrada e você pode terminar de configurar
a conexão.
(O status da porta COM mostrado abaixo é COM3, o Número de Tally
seleciona a lâmpada 1, o indicador 1 na caixa de Tally acende e a
lâmpada 1 também acende)



CONEXÃO COM FIO

CONTROLE SERIAL REMOTO (CONTROLE
REMOTO DA CÂMERA PTZ)



A caixa Tally está equipada com 1 × adaptador de energia (5V 1A), 1 ×
antena, 1 × cabo USB 2.0 tipo c, 1 × conversor GPIO e a lâmpada Tally está
equipada com 1 × cabo USB 2.0 tipo c .

ACESSÓRIOS


