Cartouche
Handleiding Livestream
Wil je langs de lijn streamen via social media?
➔ Volg de pijl:
Speel je op veld 1 en wil je streamen via de toren?
➔ Volg de stappen hieronder:

1. Spullen pakken
Alle spullen die je nodig hebt om te streamen liggen in de serre in het
clubhuis. De volgende spullen zitten in een plastic box:
- De laptop, netstroom
- De camera, netstroom, kabel naar laptop
- Het statief (ligt op de plastic box)
- internetkabel

2. Alles aansluiten
Verbind de camera met:
1. Stroom
2. HDMI-uit naar de HDMI-USB adapter
LET OP: verbind eerst met stroom voordat je de camera opent
Verbind vervolgens de laptop met:
1. Stroom
2. internetkabel en in kastje op de grond van de toren
3. De HDMI-USB adapter

3. Stream opstarten
Als je de computer opstart opent alles vanzelf. Links zie je OBS (het
streamprogramma) en rechts zie je ADEMA StreamKit (je
streamdashboard).
1. Klik op het rechter scherm op ‘Verwijder actieve- en maak
nieuwe wedstrijd’;
2. Vul de teams in en druk op de blauwe knop;
3. Je streamdashboard opent nu;
4. Druk linksboven op het linker scherm op ‘Start stream’.
Links zie je nu de livestream, rechts bedien je de overlay.
LET OP: Je bent nu live te horen op het internet! Je zit naast
de camera dus alles kan duidelijk verstaan worden.

Streamen langs de lijn
Wil je langs de lijn streamen via social media?
Facebook
1. Klik ‘Live gaan’, linksboven in de app;
2. Kies bovenaan je privacy-instelling bij het kopje ‘Aan: ’;
3. Ga terug naar de camera en klik op de blauwe startknop.
Instagram
1. Swipe op het homescherm van links naar rechts om bij
je camera te komen;
2. Klik onderaan op ‘Live’;
3. Klik op het grote live icoon om live te gaan.
Let op: Als je account privé is, kunnen alleen jouw volgers je
livestream zien.

