
 
Küp Kamera - Kullanım Kılavuzu 

 

Konu: Mobil Uygulamaya Parola, Parmak İzi veya Yüz Tanıma Özelliği 

ile giriş yapılması, Parolanın değiştirilmesi  

 

İlgili Cihazlar: US-IPR2001 

 

Öncelikle, United Security’yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

 

Bu dokümanda, United Security mobil uygulamanıza parola konulması 

ve eğer cep telefonunuz destekliyorsa, parmak izi ve yüz tanıma özelliği 

ile giriş yapılması anlatılacaktır. 

 

Mobil uygulama üzerinden kameranıza 

bağlandığınızda, yanda görülen Ana 

Canlı İzleme Ekranı açılacaktır.  

Sol üst köşedeki “Ana Menü” 

ikonuna tıkladığınızda aşağıdaki menü 

listesi açılacaktır. 
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Bu listede “Yerel Ayarlar” menüsüne 

tıklayınız. Yandaki ekran görülecektir. 

 

 

 

 

 

 

Bu ekranda, “Parola Koruma” satırına 

tıklayınız. Yanda görülen menü 

açılacaktır. 

 

 

1. Parola Koruma özelliğinin aktive 

edilmesi 

Parola koruma özelliğini aktive 

etmek için;  

a. “Parola Koruma” satırının 

sağındaki anahtara tıkayınız. 

Yanda görülen “Yeni Parola” 

giriş ekranı açılacaktır. Buraya 4 

haneli bir parola giriniz. 

 

b. Girdiğiniz parolayı doğrulamanız 

için yanda görülen ekran 

açılacaktır. Parolayı tekrar 

girerek doğrulayınız. 

 

c. “Parola Koruma” satırının sağındaki anahtar yeşil   

olacaktır. Bu durum, United Security uygulamasının parola 

koruma özelliğinin açık olduğunu belirtmektedir. 

 

2. Parolanın değiştirilmesi 

Uygulamaya giriş parolasını değiştirmek için; 

a. “Parola Değiştir” satırına 

tıklayınız. Yanda görülen 

“Orijinal Parola” sayfası 

açılacaktır. Buraya, 

uygulamanın halen geçerli olan 

parolasını giriniz. 



 

b. Açılan “Yeni Parola” sayfasına ise, değiştirmek istediğiniz yeni 

parolanızı giriniz ve daha sonra açılan “Parola Doğrula” 

sayfasına yeni şifreyi tekrar girerek doğrulayınız. 

 

 

3. Parmak İzi veya Yüz Tanıma özelliğinin aktive edilmesi 

Eğer cep telefonunuz “Parmak İzi” veya “Yüz Tanıma” özelliğini 

destekliyorsa, uygulamaya giriş için bu güvenlik özelliğini 

kullanabilirsiniz. 

 

Bunun için öncelikle, yanda 

görüldüğü şekilde “Parola Koruma” 

özelliğinin açık olması gerekir.  

 

Yanda görülen ekranda “Touch 

ID/Face ID Kilidi” satırının 

sağındaki anahtara tıklayarak açınız. 

 

“Touch ID/Face ID Kilidi” satırının sağındaki anahtar renginin 

yeşil olması    “Parmak İzi” veya “Yüz Tanıma” özelliğinin 

açık olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumda uygulamaya 

parmak izi veya yüz tanıma özelliğini kullanarak giriş 

yapabilirsiniz. 

 

 

Küp kameranızın diğer özellikleri ile ilgili olarak tüm kullanım kılavuzlarına 

aşağıdaki linkten ulaşabilir veya detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 
 
http://alteelektronik.com.tr/index.php?route=information/information&inf
ormation_id=29 

 

 

İthalatçı Firma: Alte Elektronik İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. 

www.alteelektronik.com.tr 

Tel: 0216 575 33 03 

 

Güvenli günler dileriz. 
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