
Brukerveiledning 
Natur og Fritid AS - www.naturogfritid.no 

En kort brukerveiledning på hvordan du kan 

sende våre IP-kameraer live på YouTube. 

 

Denne bruksanvisningen viser deg hvordan du kopler opp ditt IP-

kamera mot live streaming på YouTube ved hjelp av programmet OBS 

Studio.  

Vi går ut fra at du allerede har satt opp IP-kamera mot nettverket 

ditt, og at du har brukt CMS (egen bruksanvisning finnes på det) til å 

finne IP-adressen til ditt kamera. I tillegg må du ha en youtube konto 

klar til å sende livestreaming. Oppsett av YouTubekonto finnes 

mange videoer av på youtube så det tar vi ikke her. 

Dette består egentlig av 3 deler: 

- Install av VLC 64-bit versjon. Dette er for å få tilgang til kamera i 

OBS Studio. 

- Install av Obs Studio 

- Oppsett av live streaming mot YouTube. 

 

Da er det bare til å ønske deg lykke til med Live YouTube sending! 

NB! Dette er kun ment som en hjelp til å komme i gang, og vi har ikke 

support på dette. Skulle det dukker opp problemer underveis kan vi 

dessverre ikke hjelpe med det. 

  



VLC install 

Gå inn på https://www.videolan.org/vlc/download-windows.nb.html  

Her klikker du på pilen til venstre i «Last ned VLC» og trykker 

«Installer for 64bit versjon. Denne er nødvendig for å få ting til å 

virke. 

 

 

  

https://www.videolan.org/vlc/download-windows.nb.html


 

Klikk på den nedlastede filen og godkjenn at den skal kjøre. 

 

På de neste sidene er det bare til å klikke på de knappene markert 

med rødt. Vi har ikke kommentarer på de da dette er så enkelt. 

 



 

 

 

 



 

 

Nå er det bare til å trykke «Ferdig». Det er ikke nødvendig å kjøre 

VLC, derfor kan den hukes bort. 

 

Da er denne delen ferdig. Så går vi over til OBS Studio. 

  



OBS Studio 

Dette programmet lastes ned fra https://obsproject.com/   

Vi viser her Windows versjonen. Skal du ha noen av de andre så er 

finner du sikkert hjelpevideoer på youtube som vil vise deg hvordan 

det skal gjøres. Det meste er forklart med røde ringer rundt det du 

skal trykke på for å komme videre. Er det ikke nødvendig med 

kommentarer, så kommer vi ikke med noen. 

I første bildet her trykker du på «Windows» for å begynne 

nedlastingen. 

 

 

https://obsproject.com/


 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

Under «Tjeneste» velger du «Egendefinert». «Tjener» og 

«Strømmenøkkel» finner du i ditt «Skaperstudio» på 

https://www.youtube.com/live_dashboard langt nede på siden 

under «Enkoderkonfigurering». Du må trykke på «vis» for å se 

nøkkelen som du skal kopiere inn. 

 

https://www.youtube.com/live_dashboard


 

Her vil den kjøre ut en test for å sjekke linjene og PC-en din for 

optimal konfigurering. Dette kan du senere endre 

etterpå/optimalisere under «Fil», «Innstillinger», «Utgang» om det 

skulle være ønskelig eller nødvendig. Men dette er veldig individuelt 

så vi kommer ikke inn på det her. 

 



 

 

Verdiene du får opp her kan være helt forskjellig i forhold til hva 

dette viser. Det er fordi dette er avhengig av PC og nettlinjer. 

 

  



Klargjøring av sending 

Nå kan vi gjøre oss klare til å hente inn kamera og sende live på 

Youtube. 

 

Først kan du skru av lyden til mikrofoner og skrivebord slik at det ikke 

blir kringkastet på youtube. 

 

 

Trykk på «+» og «VLC-videokilde» under «Kilder» 



 

Du kan her gi den ditt eget navn slik at du vet hva det er om du skulle 

legge til flere kilder senere. Her har vi gitt den navnet 

«Fuglekamera». 

 

Ved siden av «Spilleliste» trykker du på «+» og velger «Legg til fil- 

eller URL-adresse». 



 

Her må du legge inn følgende linje: 

rtsp://192.168.0.167/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?Real_stream  

Men husk å bytte ut IP-adressen 192.168.0.167 med den IP-adressen 

du finner i programmet CMS (egen bruksanvisning til det). Har du 

passord på kamera må du legge det inn etter «passord=» i linjen. 

 

Trykk så «OK» 



 

Du vil da kanskje få en advarsel fra ditt antivirusprogram hvor du må 

«Tillat tilgang» for OBS Studio. 

 

Da er det egentlig bare til å trykke «Start Strømming»! 



 

Du må sjekke om lyd til «Fuglekamera» er på og det skal lyse en 

grønn prikk nederst til høyre som viser at sendingen er god. Her står 

også informasjon om bildetap, tiden du har vært live, eventuelt 

opptak, CPU(prosessor)bruk, fps(bilder pr sekund) og k/b kilobit pr 

sekund. 

Er bildetapet stort, CPU bruken veldig høy, eller ikke grønt lys så kan 

det være at din PC ikke klarer det oppsettet som den er satt opp 

med. En må da kanskje inn på «Fil», «Innstillinger», «Utgang» og 

sette en lavere «Bilde-bitfrekvens». Mulig en må fininnstille noe mer 

også, men det er så individuelt at vi ikke kan gjøre her. 



 

Nå kan du gå inn på Youtube Skaperstudio: 

https://www.youtube.com/live_dashboard 

De forskjellige punktene du må sjekke opp er: 

1: Her skal det helst lyse grønt for best kvalitet. Gjør det ikke det med 

en gang kan du vente litt og se om det kommer seg.  

2: Her står det litt mer detaljer om statusen i punkt 1. Dette kan du 

bruke til feilsøking. 

3: Her finner du lenken du må dele ut til de du vil at skal kunne se 

livesendingen. 

Under grunnleggende informasjon legger du inn det som vil vises på 

Youtube på livesendingen. 

 

Lykke til! 

https://www.youtube.com/live_dashboard

