
 
Küp Kamera - Kullanım Kılavuzu 

 

Konu: Küp Kameranın Ses Dinleme Özellikleri 

 

İlgili Cihazlar: US-IPR2001 

 

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

 

United Security kameranızın üzerinde 

gömülü bir “mikrofon” bulunmaktadır. 

Bu mikrofon sayesinde kameranın 

bulunduğu ortamdaki sesleri cep 

telefonunuz üzerinden dinlemeniz veya 

SD karta kaydetmeniz mümkündür. 

 

 

Bu kameranın arka tarafında ayrıca bir 

hoparlör bulunmaktadır. Bu hoparlör 

sayesinde cep telefonunuzdan 

konuştuklarınız kameranın bulunduğu 

ortamdaki kişiler tarafından duyulabilir. 

 

A. Ortamdaki Seslerin Dinlenmesi 

Cep telefonunuz üzerinden 

kameranın bulunduğu ortamdaki 

tüm sesleri dinleyebilirsiniz. 

 

1. Cep telefonunuzdan (veya mobil 

cihazınızdan) IP kameranıza 

uzaktan bağlanınız. Yandaki 

ekran açılacaktır. 

 

2. Ekranın altındaki ses ikonuna  

  basınız. 

 

3. İkonun rengi mavi renk    

olacak ve kameranın bulunduğu 



ortamlardaki sesleri cep telefonunuzdan dinleyebileceksiniz. 

 

4. Sesi kapatmak için aynı ikona tekrar basınız. İkonun rengi tekrar 

gri olacak    ve ses kesilecektir. 

 

B. Karşılıklı Sesli Görüşme 

Cep telefonunuz üzerinden, kameranın bulunduğu ortamdaki 

kişilerle karşılıklı olarak (çift yönlü) konuşabilirsiniz. Örneğin cep 

telefonunuzdan evinizdeki kameraya bağlanabilir, kameranın 

bulunduğu yerdeki çocuğunuza sesinizi iletebilir ve onun 

söylediklerini duyabilirsiniz. 

 

Bunun için; 

1. Cep telefonunuzdan kameranıza bağlanınız. 

 

2. Canlı görüntüleri izlerken ekrana bir kez dokunduğunuzda 

ekranın sağ üst köşesinde mikrofon ikonu    belirecektir. Bu 

ikona tıklayınız. 

 

3. Ekranın ortasında yanda görülen gri renkli 

“Bas-Konuş” ikonu açılacaktır. Bu ikona basılı 

tutunuz ve konuşunuz. 

 

4. İkonun üzerine basılı tuttuğunuz sürece 

ikonun rengi mavi olacak ve konuşmalarınız 

kameranın bulunduğu yerdeki kişilerce 

duyulabilecektir. 

 

5. Parmağınızı bu ikondan çektiğiniz zaman 

(yani ikonun rengi tekrar gri olduğunda), kameranın bulunduğu 

ortamdaki sesleri duyabileceksiniz. 

 

6. Böylelikle, Bas-Konuş yöntemi ile karşılıklı görüşme yapabilirsiniz. 

 

7. Konuşmanız sona erdiğinde, konuşmadan çıkmak için köşedeki 

kapama ikonuna    basınız. 

 

 



 

 

C. Tek Yönlü Konuşma 

Bazen sesinizin tek yönlü olarak, cep telefonunuz üzerinden 

kamaranın bulunduğu ortama aktarılmasını isteyebilirsiniz. 

Bunun için; 

1. Ekranın sağ alt köşesindeki gri renkli mikrofon ikonuna    

basınız. 

2. Mikrofon ikonunun rengi mavi    olacaktır. Bu ikonun rengi 

mavi olduğu sürece, tüm konuşmalarınız tek yönlü olarak cep 

telefonunuz üzerinden kameranın hoparlörüne aktarılacak ve 

kameranın bulunduğu yerdeki kişiler tarafından dinlenebilecektir. 

 

3. Bu özelliği kapatmak için aynı ikona bir kez daha tıklayınız, 

ikonun rengi gri olacaktır. 

 

 

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. 

 

 

http://alteelektronik.com.tr/index.php?route=information/information&information_id=29
http://alteelektronik.com.tr/index.php?route=information/information&information_id=29

