
 
Küp Kamera - Kullanım Kılavuzu 

 

Konu: IP Küp Kameranın Networke Bağlanması 

İlgili Cihazlar: US-IPR2001 

 

Öncelikle, United Security’yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 

 

Fiziki Görünüm: 

Cihazınızın önden ve arkadan görünümü aşağıda gösterilmiştir. 

Kameranın arkasındaki “Adaptör” girişine” DC 12 Volt ve 1A gücünde 

bir adaptör bağlanabilir. 

 

Bu kullanma kılavuzunda, United Security IP Küp Kameranızla ilgili 3 

konu anlatılmaktadır. 

A. Küp Kameranın kablo ile (Ethernet kablosu ile) networke 

bağlanması, 

B. Küp Kameranın kablosuz olarak (wi-fi) networke bağlanması, 

C. Networke (kablolu veya kablosuz olarak) bağlı olan bir küp 

kameraya, mobil cihaz üzerinden erişim. 

 

Kameraya ne şekilde bağlanmak istiyorsanız, aşağıdaki ilgili maddede 

detaylarını bulabilirsiniz. 

 

 

 



 

A. Kameranın Kablo ile Networke Bağlanması 

Bu bölümde kameranızın mevcut networkünüze Ethernet kablosu ile 

bağlanması anlatılacaktır. 

1. Kameranızın arkasındaki “Adaptör” 

girişine DC 12 Volt ve 1A gücünde bir 

adaptör bağlayınız. 

Kameranın önündeki kırmızı, mavi ve yeşil 

ışıklar yanıp sönmeye bağlayacaktır.  

 

2. Kameranızın arkasındaki “Ethernet Kablo 

Girişine”, network ağınıza bağlı Ethernet 

kablosunu takınız. Yeşil ışık sabit olarak 

yandığında, cihazınız sağlıklı olarak 

networkünüze bağlanmıştır. 

 

Yeşil ışık sabit yandıktan sonra, mobil cihazınız üzerinden kameraya 

bağlanmak için aşağıdaki “Networke Bağlı Kameraya Mobil Cihaz 

Üzerinden Erişim” konusuna bakınız. 

 

Eğer yeşil ışık sabit olarak yanmıyorsa, kablo bağlantılarını kontrol 

ediniz. 

 

B. Kameranın Kablosuz Ağa Bağlanması 

 

Bu bölümde, kameranın kablosuz ağa bağlanması anlatılacaktır. 

Dikkat: Bu bölümde anlatılan işlemler her kamera için sadece bir 

kez yapılacaktır. Kameranız bir kez kablosuz ağa bağlandıktan 

sonra, bu kameraya başka bir kişinin de mobil cihaz üzerinden 

bağlanması için direkt olarak aşağıda “Networke Bağlı 

Kameraya Mobil Cihaz Üzerinden Erişim” bölümünde anlatılan 

işlemleri yapması gerekir. 

 

Dikkat: Bu dokümanda belirtilen işlemleri lütfen kamerayı yerine 

monte etmeden önce yapınız. 

Kameranın kablosuz ağınıza daha kolay bağlanması için kamera 

ile mobil cihazınız ve modeminiz arasındaki mesafenin 1.5-2 m’yi 

geçmemesi ve birbirini görmesi önemlidir. Kablosuz ağa 

bağlanma işlemi bittikten sonra kamerayı nihai yerine monte 

edebilirsiniz. 

 



Dikkat: Kamerayı nihai olarak monte edeceğiniz yerin kablosuz 

modeminize (veya router) mümkün olduğu kadar yakın olmasına 

dikkat ediniz (yaklaşık 5-8 m). Ancak bu mesafe, kamera ile 

kablosuz modemin bulunduğu yer arasında bulunan duvar, kolon 

veya kat farkı nedeniyle değişebilir. 

 

Ambalajından çıkarttığınız kameranızı kablosuz ağınıza bağlamak için 

aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapınız. 

 

1. İlk olarak, mobil cihazınızın (cep telefonunuzun), kameranızı 

bağlayacağınız kablosuz ağa (kablosuz modeminize) bağlı 

olduğundan emin olunuz. Bu çok önemlidir. 

 

2. Kameranızın arkasındaki “Adaptör” 

girişine DC 12 Volt ve 1A gücünde bir 

adaptör bağlayınız. 

Yaklaşık 1 dakika sonra kameranız 

açılacak ve kameranın önündeki yeşil ışık 

yanıp sönmeye başlayacaktır. Eğer 1-2 dakika beklediğiniz 

halde yeşil ışık yanıp sönmüyorsa, cihazın arkasındaki “RST” 

deliğine bir kalem ucu sokarak 15 sn kadar basılı tutunuz. 

Yaklaşık 1-2 dakika bekledikten sonra cihazınız sıfırlanacak ve 

yeşil ışık yanıp sönmeye başlayacaktır. 

 

3. Play Store veya App Store’a 

girerek, “United Security” 

uygulamasını mobil cihazınıza 

indiriniz. 

 

iOS  : “United Security” 

Android: “United Security V2” 

 

Uygulama ikonu:  

 

 

Uygulamayı açtığınızda yandaki 

ekran görülecektir. 



4. Sol üst köşedeki “Ana Menü”  

  ikonuna basınız. Yanda 

görülen menü ekranı açılacaktır. 

 

5. “Cihaz Listesi/Ekle” seçeneğine 

basınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Açılan sayfanın sağ üst 

köşesindeki “Ekle”   ikonuna 

basınız. 

 

7. Aşağıya doğru açılan pencerede 

“KÜP“ seçeneğini seçiniz. 

 

8. Açılan tarama ekranını 

kullanarak, küp kameranın 

arkasındaki Karekod etiketi 

(barkod) okutunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Yanda görülen ekran açıldığında, 

Küp kameranın üzerindeki yeşil 

ışığın durumunu kontrol ediniz. 

Bu ışığın yanıp sönmesi gerekir. 
 

Eğer bu ışık yanıp sönmüyorsa, 

cihazın arkasındaki “RST” 

deliğine bir kalem ucu sokarak 

15 sn kadar basılı tutunuz. 

Yaklaşık 1-2 dakika bekledikten 

sonra cihazınız sıfırlanacak ve 

yeşil ışık yanıp sönmeye 

başlayacaktır.. 
 
10. Yeşil ışık yanıp söndüğünde, 

ekranın altındaki “Yeşil ışık 

yanıp sönüyor” butonuna 

basınız. 

 

11. Yan tarafta görülen, “Cihaz için 

WIFI Kur” sayfası açılacaktır. Bu 

ekranda kameranın bağlanacağı 

kablosuz ağ detayları 

görülecektir. Parola alanı boş 

ise, buraya kablosuz ağınızın 

parolasını yazınız. 

 

Eğer bu alanda farklı bir 

kablosuz ağ görülüyorsa, 

uygulamadan çıkınız. Mobil 

cihazınızın Ayarlar menüsüne 

girerek kameranızın bağlanacağı 

kablosuz ağa bağlanınız. Daha 

sonra uygulamaya girerek 

yukarıdaki işlemleri tekrar 

yapınız. 

 

Daha sonra “Sonraki” (veya “Bir Sonraki Adım”) butonuna 

basınız. 

 

 



 

Dikkat: Bu aşama önemlidir. Eğer kameranız ile mobil telefonunuz 

arasındaki mesafe çok yakın ise, uygulamanız aşağıda 12-17 

maddeler arasında bulunan adımları atlayarak, direkt olarak 18. 

Maddede görünen ekranı açabilir. Bu normaldir. O adımdan devam 

ediniz. 

Eğer kameranız, modeminiz ve 

mobil telefonunuz birbirine 

yeterince yakın değilse, yandaki 

“AP Modu” ekranı açılacaktır. Bu 

sayfada, “Parola” alanının sağındaki 

“Kopyala”    ikonuna tıklayarak 

birkaç adım sonra kullanacağınız 

parolayı kopyalayınız. 

 

 

 

12. Mobil Cihazınızın “Ayarlar” 

menüsünden “Wi-Fi Bağlantı” 

(veya “Kablosuz Ağlar”) 

sayfasına gidiniz. Bu sayfada 

listelenen ve “CARD_…..” ile 

başlayan bağlantıya tıklayınız. 

 

Dikkat: Eğer kabosuz ağlar 

listesinde “CARD_...” ile 

başlayan bağlantı noktasını 

göremiyorsanız, cihazın 

arkasındaki “RST” deliğine bir 

kalem ucu sokarak 15 sn kadar 

basılı tutunuz. Yaklaşık 1-2 

dakika bekledikten sonra 

cihazınız sıfırlanacak ve yeşil ışık 

yanıp sönmeye başlayacaktır. 
 

 



13. Kopyaladığınız parolayı “Parola” 

alanına yapıştırınız. Veya, 

ekranın üzerinde gördüğünüz 

“CARD_…..” ile başlayan 

ifadenin “CARD_” ifadesinden 

sonraki rakam ve harfleri giriniz 

(bu örnekte 

RSV1906006693851” 

girilecektir ancak bu değer 

kameradan kameraya 

değişecektir). 

 

 

14. Mobil cihazınızın, yandaki 

resimde görüldüğü gibi, 

“CARD_...” ile başlayan 

bağlantı noktasına sağlıklı 

olarak bağlanması gerekir. 

Eğer bu bağlantı sağlıklı 

kurulmadıysa, girdiğiniz şifreyi 

kontrol ediniz ve işlemi tekrar 

yapınız. 

 

 

 

 



 

15. Eğer “CARD_..…” noktası ile 

sağlıklı bağlantı kurulduysa, 

telefonunuzun arka planında 

çalışmakta olan United Security 

uygulamasına geri dönünüz. 

 

 

16. Ekranın altındaki “Wi-Fi 

Bağlantısı” butonuna basınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Yanda görülen “Cihaz Giriş” 

ekranı açılacaktır. Ekranda hem 

“Kullanıcı” hem de “Parola” 

alanına “admin” yazınız. 

 

18. “Tamam” butonuna basınız. 

 

 

 



 

 

19. Eğer yukarıdaki tüm adımlar 

doğru olarak yapıldıysa, 

cihazınız kablosuz ağınıza 

bağlanmaya ve gerekli ayarları 

yapmaya başlayacaktır. Bu 

aşama 1.5-2 dakika sürebilir, 

bekleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

Eğer kameranız kablosuz ağ ile 

sağlıklı bir bağlantı kurduysa, 

yanda görülen ekran açılan 

ekran görülecektir. Parola 

alanına sadece sizin 

bilebileceğiniz yeni bir parola 

giriniz. Bu parolayı alt satıra 

tekrar yazarak doğrulayınız. 

 

 

 

 

 

20. Yanda görülen ekran 

açılacaktır. “Bağlantı Durumu” 

alanı 10-15 sn içinde yeşil renkli 

“Bağlandı” şekline dönecektir. 

Bu durumda mobil cihazınız 

United Security küp 

kameranıza sağlıklı olarak 

bağlanmıştır. (Eğer “Bağlandı” 

yazısı gözükmüyorsa, 

yukarıdaki işlemleri doğru 

yaptığınızdan emin olunuz). 

 



21. Kamera görüntüsüne ulaşmak için sağ alt köşedeki “Play”    

ikonuna tıklayınız. 

 

22. Yanda görüldüğü şekilde 

kamera görüntüsü ekrana 

gelecektir. 

 

 

Dikkat: Tüm işlemler doğru 

olarak tamamlandığında, 

cihazınızın üzerindeki yeşil ışık 

sabit olarak yanmaya 

başlayacaktır. Bu ışığın sabit 

olarak yanması, kameranızın 

kablosuz ağınıza bağlı olduğunu 

gösterir. 

 

 

 

 

 

C. Networke Bağlı Kameraya Mobil Cihaz Üzerinden Erişim 

 

Kameranız kablolu veya kablosuz olarak networke sağlıklı olarak 

bağlanmış olabilir. Bu kameraya mobil cihazınız (cep telefonunuz) 

üzerinden erişmek ve görüntüleri seyretmek için aşağıdaki işlemleri 

sırasıyla yapınız. 

 

1. United Security uygulamasını Play Store veya App Store’dan 

indirerek mobil cihazınıza kurunuz. 

 

iOS  : “United Security” 

Android:  “United Security V2” 

 

Uygulama ikonu:  

 

2. Açılan uygulama ekranının Sol üst köşedeki “Ana Menü”    

ikonuna basınız. 

 

3. “Cihaz Listesi/Ekle” seçeneğine basınız. 



4. Açılan sayfanın sağ üst 

köşesindeki “Ekle”   ikonuna 

basınız. 

 

5. Aşağıya açılan seçeneklerden 

“IPC/NVR/DVR” seçeneğini 

seçiniz. 

 

6. Açılan tarama ekranını kullanarak, telefonun kamerasını küp 

kameranın arkasındaki Karekod 

etikete (barkod) tutunuz ve 

barkodu okutunuz. 

 

 

7. Yanda gördüğünüz pencere 

açılacaktır. Bu alanlara 

değerleri aşağıda açıklandığı 

şekilde giriniz. 

 

a. “IP Adres/ID” alanını 

olduğu şekilde bırakınız, 

değiştirmeyiniz. 

b. Eğer kameranızın 

“Medya Port” u daha 

önceden değiştirilmiş 

ise, buraya değişen 

değeri yazınız. Aksi 

halde, fabrika çıkış 

ayarlarına göre 

kameranın Medya Portu 9000’dir. 

c. Eğer kullanıcı adını daha önceden değiştirmediyseniz, 

“Kullanıcı” alanına “admin” yazınız. 



d. Kameranın fabrika çıkış parolası “admin” dir. Kurulum 

sırasında yeni bir parola girildiyse, bu alana yeni parolayı 

yazınız. 

 

8. “Kaydet” butonuna basınız. 

 

9. Yanda görülen pencere 

açılacaktır. Bu pencerede 

“Bağlantı Durumu” alanı yeşil 

renkli “Bağlandı” şeklinde 

olduğunda, mobil cihazınız 

United Security küp 

kameranıza sağlıklı olarak 

bağlanmıştır. Bu bağlantı 10-15 

sn sürebilir (Eğer “Bağlandı” 

yazısı gözükmüyorsa, 

yukarıdaki işlemleri doğru 

yaptığınızdan emin olunuz 

 

 

 

 

Cihazınızı diğer özellikleri ile ilgili olarak tüm kullanma kılavuzlarına 

aşağıdaki linkten ulaşabilir veya 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

