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NUUO Mainconsole 
Felhasználói útmutató 
Rövidített felhasználói útmutató a Nuuo Mainconsole használatához  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az útmutatóban leírt információk a megírás időpontjában meglévő 5.0 verziójú Mainconsole-ra vonatkoznak. Az 

újabb verziók ettől kismértékben eltérhetnek. A változtatás jogát a gyártó fenntartja. 
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1 A Mainconsole indítása 

1.1 Elindítás 
A Mainconsole a telepítés után automatikusan elindul. Az indu-

lás a Windows minden újraindulása után automatikusan bekö-

vetkezik.  

Az első képernyőn a felhasználót és a jelszót kell megadni. Ez a 

képernyő nem jelenik meg induláskor, ha a telepítés után auto-

matizálva lett az indulás. Ilyenkor a Mainconsole elindul, és a 

megadott felhasználónak megfelelő jogokkal működik.  

Ha Ön nem látja az ebben a leírásban bemutatott összes 

menüpontot, az azt jelenti, hogy a rendszergazda beállí-

totta a jogokat, és Önnek esetleg nincs hozzáférése min-

den funkcióhoz. 

1.2 A fő képernyő 
Az alábbi képernyő jelenik meg a program elindulása után, ha még nincsenek felvéve kamerák. A kamerák képei a 

középső, nagy, fekete területen jelennek meg. 

 

1.3 A kezelőfelület 
 A kikapcsoló gomb leállítja a programot. (A kilépéshez esetleg jelszó szükséges.) 

 A rácsnézetekkel állítható be, hogy hány kamera látszódjon egyszerre, és milyen felosztásban. 

 A léptetéssel a középső helyre lépteti automatikus időközönként a körben látható kamerák képeit. 

 A start menüben kapcsolhatja be a rögzítés fajtáit és az analitikát. 

 A lejátszás elindítja a rögzített videók visszajátszó programját. 

 Az ütemezésnél beállíthatja kameránként, hogy mikor és milyen feltételek esetén rögzítsenek. 

 A riasztásnál eseményeket adhat a kamerákhoz és az egyéb I/O készülékekhez. 

 A beállítás menüben a program alapvető paramétereit állíthatja be. 

 A PTZ a távolról mozgatható kamerák vezérlését teszi lehetővé. 

Kikapcsolás 

Rácsnézetek Teljes képernyő 

Léptetés ki-be 

Léptetés nézetek 

Start menü 

Lejátszás 

Ütemezés 

Riasztás 

Beállítás 

PTZ 
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2 Beállítások 

2.1 A beállítás panel 
A főképernyő bal alsó sarkában lévő kalapácsot ábrázoló ikonra kattintva érheti el a program alapvető beállításait. 

Az alábbi képernyő jelenik meg: 

 

Itt állítható például, hogy a felvételek melyik könyvtárba kerüljenek, és itt adhat a rendszerhez kamerákat is. 
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2.2 Kamerák hozzáadása 
A beállító panel „Kamera” fülére kattintva a következő lapot láthatja. 

 

A kamerák listája feletti „plusz” ikonra kattintva ve-

het fel újabb IP-kamerát a rendszerbe. Az IP-kame-

rákat az IP-címükkel lehet felvenni. Az itt látható kép-

ernyőn töltse ki a kamera nevét, IP-címét, a 

webfelület portját, ami legtöbbször 80, majd írja be a 

hozzáféréshez szükséges nevet és jelszót. 

A „Felismerés” gombra kattintva a program képes a 

legtöbb kamerát azonosítani, de kézzel is beállíthatja 

a típust. Ez különösen OnVIF kameráknál lehet fon-

tos. 

Amikor minden adatot kitöltött, nyomja meg az 

„OK” gombot, és ha szükséges, vegyen föl újabb ka-

merát.  

A kamera egyéb beállításai csak azután érhetőek el, ha 

már sikerült a kamerát csatlakozatni a rendszerhez. 
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2.3 Kamerák megjelenítése és kikapcsolása. 
A felvett kamerák csak akkor kerülnek megjelenítésre, ha az alábbi lapon a „Választott csatorna” listában is szere-

pelnek. A kamerák hozzáadásakor a lista automatikusan bővül, de akár ezen a lapon, akár a főképernyőn a kamera 

kikapcsolható. Ha a Mainconsole kameráinak számához már nem elég a PC processzora, a megjelenítés kikapcsolá-

sával jelentős erőforrás szabadítható fel. 

A megjelenítéstől eltiltott kamerát csak itt lehet újból engedélyezni. 
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A beállított és működő Mainconsole futás közben az alábbi ábrához hasonlóan néz ki. 

 

A felvételi állapotot a képek jobb felső sarkában látható színes kör jelzi. Ez a kliens programokon csak akkor látszik, 

ha bekapcsolja a láthatóságát. 

3 Felvétel 

3.1 Időzítés 
Ahhoz, hogy a kamerák képét a Mainconsole rögzítse, az „Ütemezés” menüben kell a feltételeket beállítani. Az egér 

segítségével rajzolja be, hogy mikortól meddig kívánja, hogy a kamera felvételt készítsen, majd a kamera képétől 

balra látható listában megjelenő sorra kattintson duplán. A megjelenő ablakban beállíthatja a mozgásérzékelést vagy 

a fokozott felvételt. 
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4 Visszajátszás 

4.1 Azonnali visszajátszás 
A főképernyőn látható kameraképre kattintson a jobb egérgombbal, és a megjelenő menüből válassza az azonnali 

visszajátszást. Ekkor egy ablak jelenik meg, ahol máris lejátszhatja a legfrissebb felvételt 30 másodperctől egészen 

30 percig.  

Ez a funkció nem elérhető IP LITE licenc esetén. 

Ha régebbi vagy más időpontban történt felvételre kíváncsi, használja a lejátszás menüpontot. 

4.2 Felvétel keresése és lejátszása 

 

 

A lejátszó felület indulásakor az alábbi képernyő jelenik meg. (Ugyanez az ablak jelenik meg akkor is, ha a lejátszó 

felületén az órát ábrázoló, „Új felvétel keresése” gombra kattint. 

Lejátszás 

Idősáv Szünet 

Stop 

1 képkockát 
előre 

1 percet 
előre 

1 percet, kép-
kockát vissza 

Kijelölés 
kezdete, vége 

Lejátszás 
sebessége 

Zoom 

Intelligens keresés 

Beállítások 

Új felvétel keresése 

Javítás 

A/V Export 

Backup 

Nyomtatás 

Képmentés 

Napló 

Kijelölés 



Power Biztonságtechnikai Kft. – Felhasználói útmutató 
 

9 
 

 

4.3 A keresés indítása 
A kereső lapon állítsa be az események típusának színeit, hogy könnyen áttekinthető legyen a felvételek ábrázolása. 

A rácsot nagyíthatja, kicsinyítheti a kamerák alatt látható nagyítót ábrázoló ikonokra történő kattintással. A kívánt 

részt jelölje ki egérrel. A kijelölés idejéhez hozzávehet vagy kivehet kamerákat úgy, hogy a kamera nevére kattint. Ha 

készen van, kattintson az „OK” gombra, ekkor visszakerül a lejátszó felületre, és megjelennek a kijelölt kamerák 

képei. 

4.4 Okos keresés 
Lejátszás előtt lehetősége van 

eseményekre keresni a felvétel-

ben. Ehhez csak meg kell nyom-

nia az „Intelligens keresés” gom-

bot. Ekkor kiválaszthatja, hogy 

milyen eseményre keressen a 

rendszer, és beállíthatja az ese-

mény részleteit. Mozgásnál pél-

dául kijelölheti, hogy mely régió-

ban történt mozgást keres. A ta-

lálat után újabb keresést kérhet, 

vagy kilépve az okos keresésből 

megkezdheti a videó lejátszását. 

 

A lejátszást a „Lejátszás” gombbal kezdheti el, a „Szünet” megállítja a 

felvételt, de folytathatja vagy léptetheti. A „Stop” megállítja, és az elejére 

teszi.  

A megállított felvételt akár képkockánként is léptetheti előre vagy hátra, 

illetve lehetősége van 1 perces ugrásokra is mindkét irányban. 
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Az éppen futó felvétel sebességét lelassíthatja akár az 1/16-ra, és fel is gyorsíthatja egészen 32-szeres tempóig. 

A képet lejátszás közben is kinagyíthatja a „Zoom” gomb használatával. A maximális méret 64-szeres. A kép nem 

látható részeit az egér nyomva tartásával húzhatja be az ablakba. 

4.5 Mentés előtt 
Az éppen lejátszott videót csak akkor mentheti ki, ha kezdő és befejező időpontot ad meg. Ezt lejátszás közben is 

megteheti a következő módon: 

Húzza az idősáv csúszkáját abba a pozícióba, ahonnan a mentést el szeretné kezdeni. Nem muszáj a felvételt meg-

állítania, csak nyomja meg a kijelölés kezdete gombot. Hasonlóan járjon el a kijelölés végével is! 

Az aktuális pozíciót tehát elteheti kezdő vagy végző időpontként a 

kijelölés kezdete, vége gombok megnyomásával. Az így kijelölt sza-

kaszt tudja könnyedén kimenteni vagy exportálni.  

5 Mentés 

5.1 Backup 
Backup esetén a kijelölt időszakasz és a kijelölt kamerák képezik a 

mentés alapját. A párbeszédablakban mentés előtt módosítható mind 

a kezdő és végző időpont, mind pedig a menteni való kamerák. 

Mentéskor kiválaszthatja, hogy az CD-re, DVD-re vagy merevle-

mezre történjen. Mindegyik esetben egy lejátszó program is mentésre 

kerül, amivel a videó később egy másik gépen megtekinthető. Tehát a 

mentett anyagot egy másik Windows-t futtató PC-n minden további 

nélkül meg lehet tekinteni.  

Lehetőség van a backup (napi mentés) automatizálása is. Ezt nem a 

lejátszó felületen, hanem a Mainconsole beállításai között lehet meg-

tenni. Az automatikus backup történhet akár FTP-re is. 

5.2 Audio és videó exportja 
Az export során egyetlen videosáv kerül mentésre, az aktuális idősza-

kasz szerint, mégpedig az a kamera, amelyik éppen kijelölt állapotban 

van. Ahhoz tehát, hogy a bal, alsó kamera felvételét kimentse, állítsa 

be a kezdő és végző időpontot a képernyő alján lévő csúszka és a két 

(kezdő, végző) gomb használatával, majd kattintson a kívánt kamera 

képére. Ekkor vékony, zöld keret jelenik meg a kép körül. 

Az export indításához kattintson az „A/V export” gombra! 

Tallózással jelölje ki azt a könyvtárat, ahová a mentés majd kerül, ad-

jon nevet a fájlnak, majd válassza ki a mentés típusát. Az ASF és a 

Microsof Video 1 (AVI) alacsony bitsűrűségű, de kis tárhelyigényű, és 

minden számítógépen lejátszható formátumot jelent. Ha nagy felbon-

tású és tökéletes minőségű mentést szeretne, válassza az eredeti AVI 

fájlt! Ekkor a kamerából közvetlenül kinyert, eredeti minőségű felvé-

tel kerül az adathordozóra. Ennek lejátszása esetleg nehézségekbe üt-

közhet régebbi vagy lassabb számítógépeken, illetve szükséges lehet a 

lejátszáshoz megfelelő szoftvert (Player és Kodek) telepíteni. 

Az export során mentett fájl mellé nem kerül lejátszó szoftver! 

 


