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Değerli Müşterimiz, 

 

Öncelikle, United Security güvenlik sistemlerini tercih ettiğiniz  

için teşekkür ederiz. 

 

Bu kullanma kılavuzu, United Security kayıt cihazlarının ve IP 

kameraların iOS ve Android işletim sistemi ile çalışan mobil cihazlar 

üzerinden izlenmesi için geliştirilmiş United Security uygulamasının 

kullanımını ve özelliklerini açıklamak için oluşturulmuştur. 

 

İki bölümden oluşmaktadır. 

1. Sık Sorulan Sorular: Bu bölümde müşterilerimizden gelen sık 

sorular ve bu soruların bu kullanma kılavuzundaki cevaplarının 

linkleri yer almaktadır. 

2. Kullanma Kılavuzu: Bu bölümde United Security uygulamasının 

özellikleri ve kullanımı açıklanmıştır. 

 

 

Sık Sorulan Sorular 

 

Cihaz Ekleme 

• iOS Mobil cihazıma (iphone cep telefonuma) App Store’dan 

hangi uygulamayı indireceğim? Bakınız Mobil Uygulama 

• Android mobil cihazıma (cep telefonuma) Play Store’dan hangi 

uygulamayı indireceğim? Bakınız Mobil Uygulama  

• Mobil cihazımdan (cep telefonumdan) United Security kayıt 

cihazına bağlanmak için ne yapmam gerekir? Bakınız Cihaz 

Eklenmesi 

• Cihaz ile mobil telefonum aynı networkte. Networkte cihazı 

aratarak ekleyebilir miyim? Bakınız Network’teki Cihazlar 

• IP numarasını veya P2P numarasını el ile yazarak ekleyebilir 

miyim? Bakınız Manuel Cihaz Ekleme 

• Cihazımın P2P numarasını nasıl görebilirim? Bakınız P2P 

numarası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

• Cihazımın üzerindeki P2P barkodu taratarak ekleyebilir miyim? 

Bakınız P2P Barkod Tarama 

 

 

Canlı İzleme 

• Canlı izleme sırasında görüntü hızı çok yavaş. Bunu arttırabilir 

miyim? Bakınız Görüntü Ayarları 

• Canlı izleme yaparken izlediğim görüntü kalitesini değiştirebilir 

miyim? Bakınız Görüntü ayarları 

• Kameralar, ekran bölünmüş olarak gözüküyor. Bu kameraları 

nasıl tam ekran yapabilirim? Bakınız Tam Ekran Yapma 

• Bölünmüş ekran seçenekleri nelerdir? Bakınız Ekran Seçenekleri 

• Canlı izleme yaparken ortamdaki sesleri de duymak istiyorum. 

Bakınız Canlı İzleme Ses Özelliği 

• Bir kamerayı Tam-Ekran yaptığımda, hep Yüksek Kalite ile (Ana 

Akış) görüntülemek istiyorum. Bakınız Tam Ekran Yüksek Kalite 

• Bir kamerayı Tam-Ekran yaptığımda, hep Akıcı Kalite ile (Alt 

Akış) görüntülemek istiyorum. Bakınız Tam Ekran Akıcı Kalite 

• Bir kamerayı Tam-Ekran yaptığımda, daha önce o kamerayı 

hangi görüntü kalitesi ile izlediysem aynı görüntü kalitesi ile 

izlemek istiyorum. Bakınız Tam Ekran Son Seçimi Hatırla 

• Birden fazla yerde kayıt cihazlarım ve kameralarım var. Farklı 

kayıt cihazlarındaki farklı kameraları tek bir ekranda izlemek 

istiyorum. Bunlar için ayrı ayrı gruplar oluşturabilir miyim? Bakınız 

Favori Grup 

• Birden fazla kayıt cihazına bağlı kameraları aynı ekranda bir 

arada izleyebilir miyim? Bakınız Favori Grup 

• Bir Favori Gruba dahil ettiğim kameraları nasıl değiştirebilirim? 

Bakınız Favori Grup Değiştirme 

• Ekranda izlediğim bir canlı görüntüyü mobil cihazıma (cep 

telefonuma) resim olarak kaydedebilir miyim? Bakınız Canlı 

Görüntünün Resminin Çekilmesi 

• Ekranda izlediğim bir canlı görüntüyü mobil cihazıma (cep 

telefonuma) video olarak kaydedebilir miyim? Bakınız Canlı 

Görüntünün Video Kaydının Yapılması 

• Bölünmüş ekranda bir kameranın yerini değiştirebilir miyim? 

Bakınız Kamera Yerinin Değiştirilmesi 

• Cep telefonumun ekranı bir süre sonra otomatik korumaya 

geçerek kapanıyor. Halbuki kameraları izlediğim sürece cep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

telefonumun açık kalmasını istiyorum. Nasıl yapabilirim? Bakınız 

Ekranın Otomatik Kapanmasının İptali 

 

Playback Oynatma 

• Kayıt cihazındaki kayıtları geriye dönük olarak izlemek (playback 

oynatmak) istiyorum. Bakınız Playback 

• Playback oynatılacak olan kameraları nasıl değiştirebilirim? 

Bakınız Playback Kamera Seçimi 

• Playback tarihini nasıl seçebilirim? Bakınız Playback Tarihi 

• Playback oynatırken kayıtlar çok yavaş geliyor. Bunu hızlı olarak 

izlemem mümkün mü? Bakınız Akıcı Playback İzleme 

• Playback oynatırken, bir kameranın saatini değiştirdiğimde 

ekranda playback oynayan diğer kameraların da saatlerinin 

değişmesini yani tümünün senkronize olmasını istiyorum. 

Mümkün mü? Bakınız Senkronize Playback 

• Playback izlerken sesi de duymak istiyorum. Bakınız Playback 

Ses Özelliği 

• Sadece bir kayıt tipine göre kaydedilmiş görüntüleri izlemek 

istiyorum. Örneğin sadece Hareketli kayıtları görmek istiyorum. 

Mümkün mü? Bakınız Kayıt Tipine Göre Playback 

• Playback oynatma saatini seçerken nasıl daha hassas bir seçim 

yapabilirim? Bakınız Playback Saat Aralığının Genişletilmesi 

 

Anlık Uyarılar 

• Kameralardan birinde bir hareket olduğunda, cep telefonuma 

uyarı gelmesini istiyorum. Mümkün mü? Bakınız Anlık Uyarılar 

• Anlık Uyarıları nasıl silebilirim? Bakınız Anlık Uyarları Silme 

• Anlık Uyarı bildirimlerini daha sonra playback olarak izleyebilir 

miyim? Bakınız Anlık Uyarıları Playback İzleme 

 

Güvenlik 

• Uygulamaya şifre koyarak başkalarının erişimini engelleyebilir 

miyim? Bakınız Uygulamaya Şifre Koyma 

 

Uzak Ayarlar 

• Mobil cihazımın (cep telefonumun) üzerinden kayıt cihazımın 

veya IP kameramın ayarlarını uzaktan değiştirebilir miyim? 

Bakınız Uzak Ayarlar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Kullanma Kılavuzu 

 

A. Konu: Yeni Cihaz Eklenmesi -Tanıtılması 

 

Bu bölümde, mobil cihazınıza yeni bir 

kayıt cihazının veya IP kameranın 

tanıtımı anlatılmaktadır. 

 

1. Mobil Uygulama: “Play Store” veya 

“App Store”a girerek United 

Security uygulamasını mobil 

cihazınıza indiriniz. 

 

iOS : United Security 

Android : United Security V2 

 

Uygulama ikonu:  

 

Not: Play Store’da “United 

Security V1” isimli bir uygulama 

daha bulunmaktadır. Bu 

uygulama 4.3 ve daha önceki 

Android sürümler içindir ancak 

bu kullanma kılavuzlarındaki 

özellikleri içermemektedir. 

 

2. Cihaz Eklenmesi: Uygulamanın 

mobil cihazınıza indirilmesinden 

sonra uygulamayı açtığınızda 

yukarıdaki boş ekran görülecektir. 

 

Uygulamaya yeni bir cihaz (DVR, 

NVR veya IP kamera) eklemek için 

ekranın sol üst köşesindeki Menü 

 ikonuna basınız. 

 

Yandaki Menü listesi açılacaktır. 

 

Bu listede “Cihaz Listesi/Ekle” 

seçeneğine basınız. 
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Eğer mobil cihazınıza daha önce herhangi bir cihaz tanıtıldıysa, 

“Cihaz Listesi / Ekle” isimli bir sayfa açılacak ve bu cihazlar 

listelenecektir. 

 

Eğer daha önce herhangi bir cihaz 

tanıtılmadıysa, “Cihaz Listesi / Ekle” 

sayfası boş olarak gelecektir. 

 

Açılan “Cihaz Listesi / Ekle” 

sayfasının sağ üst köşesindeki 

“Ekle”  ikonuna basınız. Yanda 

görülen “Yeni Cihaz Ekle“ sayfası 

açılacaktır. 

 

Bu aşamada, yeni bir cihazı 3 farklı 

şekilde ekleyebilirsiniz. 

 

a. Barkod okutarak giriş 

yapılması: Ortadaki tarama 

penceresini kullanarak kayıt 

cihazının veya IP kameranın 

üzerindeki barkodu okutunuz. 

 

Eğer cihazın üzerinde barkod 

etiketi yoksa, cihaza bağlı monitördeki görüntüye sağ klik yapınız. 

Ekranın altında açılan menü ikonlarının en sağındaki Bilgi ikonuna 

  tıklayınız. 

 

Ekranda cihaz bilgilerinin 

listelendiği (yanda görülen bilgi 

ekranı) açılacaktır. Bu ekranda 

gördüğünüz barkodu mobil 

cihazınıza okutunuz. 

 

Barkod okutulduktan sonra 

aşağıdaki pencere açılacaktır. 
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Açılan bu yeni pencerede, boş 

alanları doldurunuz. 

 

IP Adresi veya Cihaz ID: Bu 

bilgi, cihazın barkodu taranarak 

alındığı için otomatik gelecektir, 

girilmesine gerek yoktur. 

 

Medya Port: Cihazın 

menüsünde yazan, ayarlar 

yapılırken tanımlanan “Medya 

Port” u kontrol ederek bu alana 

giriniz. 

 

Kullanıcı Adı: Eğer kullanıcı adınız değiştirilmediyse, olduğu 

şekilde “admin” olarak bırakınız. 

 

Şifre: Tanıtacağınız kayıt cihazının / IP kameranın şifresini giriniz. 

 

Yaptığınız ayarları saklamak için, “Sakla” butonuna basınız. 

 

b. Manuel Cihaz Ekleme: Bu 

seçenekte cihazın IP adresini 

veya P2P kodunu el ile girerek 

cihaz tanıtımı yapabilirsiniz. 

Bunun için yukarıda “Yeni Cihaz 

Ekle” ekranındaki “IP veya 

P2P’yi Yaz” butonuna basınız. 

 

Yan tarafta görülen “Cihaz 

Bilgilerini Düzenle” ekranı boş 

olarak açılacaktır. Bu alanları 

aşağıdaki açıklamalara göre 

doldurunuz. 

 

IP Adresi veya Cihaz ID: Bu 

alana cihazın üzerindeki barkodun üzerinde yazan P2P (Cihaz 

ID) numarasını veya cihazın IP adresini (eğer internet üzerinden 

ulaşacaksanız dış IP’yi) giriniz.  
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Medya Port: Cihazın menüsünde yazan, ayarlar yapılırken 

tanımlanan “Medya Port” u kontrol ederek bu alana giriniz. 

 

Kullanıcı Adı: Eğer kullanıcı adınız değiştirilmediyse olduğu 

şekilde “admin” olarak bırakınız. 

 

Şifre: Tanıtacağınız kayıt cihazının / IP kameranın şifresini giriniz. 

 

Yaptığınız ayarları saklamak için, “Sakla” butonuna basınız. 

 

c. Networkte cihaz aratarak giriş yapılması: Eğer mobil cihazınız, 

eklemek istediğiniz cihaz ile aynı networkte ise, cihazı networkte 

aratarak da giriş yapabilirsiniz. 

 

Bunun için yukarıda “Yeni Cihaz Ekle” ekranındaki “Networkte 

Cihaz Ara” butonuna basınız. 

Networkte bulunan cihaz yanda 

görüldüğü şekilde 

görüntülenecektir. Eğer birden 

fazla cihaz varsa, bunlar alt alta 

listelenecektir. 

 

Listelenen cihazın üzerine 

tıkladığınızda aşağıdaki ekran açılacaktır.  

 

Açılan ekrandaki bilgileri tekrar 

kontrol ediniz, eksikleri giriniz. 

 

IP Adresi veya Cihaz ID: Bu 

bilgi network taranarak cihazın 

içinden alındığı için tekrar 

girilmesine gerek yoktur. 

 

Medya Port: Cihazınızın Medya 

Port’u görüntülenecektir. Bu bilgi 

de cihaz içinden alındığı için 

tekrar girilmesine gerek yoktur. 

 

Kullanıcı Adı: Eğer kullanıcı 

adınız değiştirilmediyse olduğu şekilde “admin” olarak bırakınız.  
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Şifre: Tanıtacağınız kayıt cihazının / IP kameranın şifresini giriniz. 

 

Yaptığınız ayarları saklamak için, “Sakla” butonuna basınız. 

 

 

Cihaz bilgilerini, yukarıda anlatılan üç seçenekten birine göre mobil 

cihazınıza tanımladıktan sonra, yanda görülen ekran açılacaktır. Bu 

ekranda, “Bağlantı Durumu” yeşil 

renkli “Bağlandı” şeklinde ise, 

cihaza bağlanılmıştır.  

 

Eğer bağlantı sağlanamadıysa, bu 

alan kırmızı renkli “Bağlanıyor..” 

veya “Bağlantı kapalı” şeklinde 

gözükecektir. P2P kodu 

kullanıldığında, cihaza bağlanmak 

10-15 saniye sürebilir. Bu nedenle 

bir müddet bekleyiniz. Eğer bekleme sonunda da “Bağlandı” şeklinde 

bir uyarı görülmüyorsa, girdiğiniz 

bilgileri kontrol ediniz ve bağlanmak 

istediğiniz cihazın online olduğundan 

emin olunuz. 

 

3. Eğer cihaza sağlıklı olarak 

bağlanıldıysa (Bağlantı durumu 

“Bağlandı” şeklindeyse) kamera 

görüntülerine erişmek için bu 

ekranda, cihaz bilgilerinin sağ alt 

köşesindeki “Play”    ikonuna 

basınız. 

 

4. Yan tarafta görülen ekran açılacak 

ve cihaza bağlı kameralar 

görülecektir. Bu örnekte cihaz ismi 

Ofis olarak kaydedilmiştir. Bu 

cihazın en sağındaki ok işaretine 

bastığınızda cihaza bağlı kameralar 

aşağıya doğru listelenecektir. 
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B. Konu: Canlı İzleme Özellikleri - Ayarları 

 

Bu bölümde, mobil cihazınız üzerinden 

canlı izleme yaparken yapabileceğiniz 

ayarlar ve özellikler anlatılmaktadır. 

 

5. Canlı İzleme Ekranı: Eğer kayıt 

cihazınıza bağlı birden fazla kamera 

varsa, kayıt cihazınıza ilk 

bağlandığınızda, kameraları mobil 

cihazınızın ekranında yandaki 

şekilde göreceksiniz. 

 

6. Tam Ekran: Herhangi bir kameranın 

üzerine çift tıkladığınızda o kamera 

tam ekran olacaktır. Tekrar çift 

tıkladığınızda bölünmüş ekrana geri 

dönülecektir. 

 

7. Bölünmüş Ekran Seçenekleri: Eğer 

bölünmüş ekran düzeninde farklı 

sayıda kameraları izlemek 

isterseniz, ekranın altındaki “Ekran” 

  ikonuna basınız. Yanda görülen 

seçenekler açılacaktır. Hangi 

seçeneği seçerseniz, ekrandaki 

kameralar o şekilde görülecektir. 

 

8. Görüntü Kalitesinin Değiştirilmesi: 

Normal olarak kamera görüntüsü “Akıcı Kalite” de (Alt Akış) 

görülecektir. “Akıcı Kalite”, görüntü kalitesinin biraz daha düşük 

olduğu ancak hareketlerin daha akıcı ve hızlı izlendiği bir görüntü 

kalitesidir. 

Herhangi bir kameranın canlı görüntü kalitesini değiştirmek için, o 

kamerayı önce çift tıklayarak tam ekran yapınız. Daha sonra görüntü 

üzerine sadece bir kez tıklayınız. Görüntünün sağ üst köşesinde 

“Akış” ikonu    belirecektir. 
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Bu ikona tıkladığınızda (eğer mobil 

cihazınızın ayarları daha önce 

değiştirilmemişse), yandaki 

seçenekler belirecektir. 

 

Seçili olan, mavi renk ile 

vurgulanacaktır. 

 

Eğer canlı görüntüyü yüksek kalitede izlemek isterseniz, Yüksek 

Kalite seçeneğine tıklayınız. Canlı izleme görüntü kalitesi 

iyileşecektir. 

 

Ancak bilmenizi isteriz ki; “Yüksek 

Kalite” daha fazla veri akışı gerektirir. 

Gerek DVR’ın gerekse de mobil 

telefonunuzun bağlı olduğu internet 

hattı hızlı değilse görüntüler kesik 

kesik gelebilir. 

 

9. Tam Ekran Görüntü Kalitesinin Hep İstenilen Kalitede Gelmesi: 

Yukarıdaki bölümde, görüntü kalitesinin anlık olarak değiştirilmesi 

anlatılmıştır. Ancak isterseniz, istediğiniz kameraları tam ekran 

yaptığınızda hep sizin daha önce ayarladığınız görüntü kalitesi ile 

açılabilir. Bunu ayarlamakn için “Canlı İzleme” ekranının sol üst 

köşesindeki “Ana Menü”    

ikonuna tıklayınız.  

 

Açılan menü penceresinde “Yerel 

Ayarlar” seçeneğini tıklayınız. 

Yanda görülen ekran açılacaktır. Bu 

menüde “TamEkran modunda canlı 

video kalitesi” seçeneğine tıklayınız. 

 

Yan tarafta görülen ekran açılacaktır. Bu 

aşamada tam ekran canlı görüntü kalitesini 

birkaç şekilde ayarlayabilirsiniz. 

 

a. Tam Ekran yapıldığında kameraların “Yüksek Kalite” ile 

görüntülenmesi: Bunun için, yandaki ekranda önce “Varsayılan 

Akış” seçeneğine tıklayınız. Aşağıda gördüğünüz ekran 
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açılacaktır. “Yüksek Kalite” seçeneğine tıklayınız. Daha sonra 

sol üst köşedeki “Geri”    ikonuna basarak 

“Canlı İzleme” ekranına kadar geri dönünüz. 

Bu ayarlar yapıldığında, canlı izleme yaparken 

herhangi bir kanalı tam ekran yaptığınızda 

daima “Yüksek Kalite” (Ana Akış) modunda görüntülenecektir. 

 

b. Tam Ekran yapıldığında kameraların, “Akıcı Kalite” ile 

görüntülenmesi: Yukarıdaki seçenekte “Varsayılan Akış” 

seçeneğine tıkladıktan sonra açılan 

pencerede yanda görüldüğü gibi “Akıcı 

Kalite” seçeneğine tıklayınız. Daha sonra sol 

üst köşedeki “Geri”    ikonuna basarak 

“Canlı İzleme” ekranına kadar geri dönünüz. Bu ayarlar 

yapıldığında, canlı izleme yaparken herhangi bir kanalı tam 

ekran yaptığınızda daima “Akıcı Kalite” (Alt Akış) modunda 

görüntülenecektir. 

 

c. Tam Ekran yapıldığında kameraların son seyredilen kalite ile 

görüntülenmesi: Herhangi bir kamerayı Tam Ekran modunda 

en son hangi görüntü kalitesi ile izlediyseniz, 

daha sonra tam ekran yaptığınızda aynı 

görüntü kalitesi ile izleyebilirsiniz. Bunun için 

yukarıda gösterilen ekranda “Son Seçileni 

Hatırla” seçeneğine tıklayınız. Daha sonra sol 

üst köşedeki “Geri”    ikonuna basarak “Canlı İzleme” 

ekranına kadar geri dönünüz. Bu ayarlar yapıldığında, herhangi 

bir kamerayı tam ekran yaptıktan sonra hangi kalitede 

izlediyseniz, uygulamanız bunu hatırlayacak ve bu kamerayı bir 

sonraki tam ekran yapışınızda aynı görüntü kalitesi ile 

gösterecektir. 

 

d. Yukarıda anlatılan bu seçeneklerin hiçbirinin geçerli olmaması, 

kamera bölünmüş ekranda hangi kalite ile 

oynuyorsa, tam ekran yapıldığında da aynı 

görüntü kalitesi ile oynaması için yukarıdaki 

ekranda “Hiçbiri” seçeneğine tıklayınız. 
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10. Görüntü ayarları: Dilerseniz görüntü ayarlarını kendi istediğiniz 

şekilde de yapılandırabilirsiniz. Ancak aşağıdaki konuya dikkat 

etmeniz gerekir: 

 

Dikkat: “Görüntü Ayarları” seçeneğine tıklayarak yapacağınız 

ayarlar, direkt olarak kayıt cihazınızın ayarlarını değiştirecektir. 

Burada farkında olmadan yapabileceğiniz değişiklikler, kayıt 

cihazınızın düzgün çalışmamasına, kayıt yapmamasına veya 

düşük kalitede kayıt yapmasına neden olabilir. Bu nedenle 

yeterli bilgi sahibi değilseniz “Görüntü Ayarları” bölümüne giriş 

yapmayınız. 

 

Akış Kalitesi ile ilgili ayarları değiştirmek için, yukarıdaki resimde 

gösterilen seçenek “Akıcı Kalite” üzerinde iken (Akıcı Kalite’nin rengi 

mavi iken) “Görüntü Ayarları” 

seçeneğine tıklayınız. 

Yandaki ekran açılacaktır. 

Bu ekranda, görüldüğü üzere 1.Akış 

Kalitesi 2.Çözünürlük 3.Resim Hızı 

4.Bit Hızı ayarları yapılabilir. 

 

a. Akış Kalitesi: Bu seçeneğin üzerine tıkladığınızda, aşağıda 

görülen ekran açılacaktır. Seçiminiz mavi renk ile belirtilecektir. 

 

Dikkat: Akış Kalitesi’nin altındaki 

seçenek mutlaka “Akıcı Kalite” 

seçeneğinde olmalıdır. “Yüksek 

Kalite” seçeneği seçili iken altta gözüken ayarlar bölümüne 

(Çözünürlük, Resim Hızı ve Bit Hızı) girmeyiniz. Kayıt cihazınızın 

kayıt ayarları bozulabilir ve cihazınız sağlıklı olarak kayıt 

yapmayabilir, kayıt durabilir. 

 

b. Çözünürlük: Bu satırın üzerine tıkladığınızda, o kameranın 

desteklediği çözünürlükler listelenecektir (bu çözünürlükler 

kameranın marka ve modeline 

göre değişiklik gösterebilir). 

Daha yüksek kaliteli bir görüntü 

elde etmek için daha yüksek bir 

çözünürlük seçebilirsiniz. 
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Seçiminiz mavi renk ile vurgulanacaktır. 

Ancak, daha yüksek kaliteli görüntünün daha hızlı internet 

bağlantısı gerektireceği açıktır. 

Seçimi yaptıktan sonra alttaki “Doğrula” butonuna basınız. 

 

c. Resim Hızı: Bu satıra tıkladığınızda, görüntünün saniyede kaç 

kare olarak oynatılacağını (fps) seçebilirsiniz. Saniyede 

oynayacak resim hızının yüksek olması, canlı görüntünün daha 

akıcı olması demektir. Burada 

seçeceğiniz resim hızı, 

kameranın özellikleri ile 

bağlantılıdır ve bir üstteki 

seçenekte seçtiğiniz Çözünürlük 

değerine göre değişkenlik 

gösterebilir. 

Bu seçenekte de kameranın 

desteklediği saniyedeki resim adetleri listelenecektir. Mümkün 

olan en yüksek resim hızını seçerseniz, görüntü daha akıcı 

gelecektir. Seçiminiz mavi renk ile vurgulanacaktır. 

Seçimi yaptıktan sonra alttaki “Doğrula” butonuna basınız. 

 

d. Bit Hızı: Bu satıra tıkladığınızda, kayıt cihazınızın mobil cihazınıza 

görüntü gönderirken kullanacağı bant genişliği seçenekleri 

listelenecektir.  

 

Burada da en yüksen bant 

genişliğini seçmeniz durumunda 

görüntü o oranda net ve akıcı 

gelecektir. Seçiminiz mavi renk 

ile vurgulanacaktır. 

Seçimi yaptıktan sonra alttaki 

“Doğrula” butonuna basınız. 

 

11. Ses Özelliğinin Açılması: Eğer kayıt cihazınıza bağlı kameralardan 

biri ses özelliğini destekliyorsa ve kayıt cihazınızın yapılandırılması 

sırasında ses özelliği aktif hale getirilmişse, bu kameranın bulunduğu 

ortamdaki sesleri uzaktan dinleyebilirsiniz. 
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Bunun için canlı görüntüleri 

izlediğiniz ekranda, istediğiniz 

kameranın üzerine bir kez tıklayarak 

sesli kamerayı seçiniz (yandaki 

resimde de gördüğünüz gibi, 

kamera görüntüsünün çevresinde 

mavi bir çerçevenin olması, o 

kameranın seçili olduğu anlamına gelmektedir). Veya o kamerayı çift 

tıklayarak tam ekran yapınız. Daha sonra ekranın altındaki Ses    

ikonuna basınız. Bu ikonun mavi renkli    olması, mobil 

uygulamanın ses özelliğini açtığınız anlamına gelmektedir. 

 

Ancak, bu ikon mavi renkte olmasına rağmen, eğer kayıt cihazınıza 

bağlı kameranın ses özelliği yoksa veya kayıt cihazınızın ses ayarları 

yapılandırılmamışsa ses duymanız mümkün olmayacaktır. Bunun için 

ürün montajını yapan firma ile temasa geçiniz. 

 

12. Cihaz İsminin Değiştirilmesi: Canlı İzleme ekranında listelenen kayıt 

cihazlarının isimleri kayıt cihazının 

içinden gelmektedir ve genel olarak 

cihazın model numarasıdır. Bu ismi 

istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. 

Örneğin  yanda görülen US-

AHR6016 ismini değiştirmek için 

cihaz isminin üzerine parmağınızı 

basılı tutunuz. Yandaki pencere 

açılacaktır. Buraya istediğiniz ismi 

yazarak Tamam butonuna basınız. 

Yeni yazmış olduğunuz isim cihaz 

ismi olarak kaydedilecektir. 

 

13. Favori Grup Oluşturulması: Sık olarak izlediğiniz ve sizin için 

diğerlerinden daha önemli olan kameraları “Favori Grup” olarak 

belirleyerek bunlara tek tıkla erişebilir, tümünü bir arada 

izleyebilirsiniz. Bir gruba eklemek istediğiniz kameraların aynı kayıt 

cihazında olması gerekmez. Örneğin evinizde, iş yerinizde ve 

yazlığınızda bulunan 3 farklı kayıt cihazınıza bağlı kameralardan 
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istediklerinizi bir araya getirerek gruplayabilir ve istediğinizde bu 

kameraları grup olarak aynı ekranda izleyebilirsiniz. 

 

Bir “Favori Grup” oluşturmak için canlı izleme ekranının sağ üst 

köşesindeki    ikonuna tıklayınız. 

Yanda gördüğünüz ekran 

açılacaktır. 

 

Bu ekranda, ismini sizin vereceğiniz 

yeni bir grup oluşturmak için “+Yeni 

Grup Ekle” seçeneğine tıklayınız. 

Yandaki ekran açılacaktır. Buraya 

istediğiniz ismi yazabilirsiniz 

(Örneğin “Önemli Kameralar” ismini 

verebilirsiniz). İsim yazdıktan sonra 

“Tamam” butonuna tıklayınız. Yeni oluşturmuş olduğunuz Favori 

Grup ismi ekranda görülecektir. 

 

Yeni oluşturduğunuz bu Favori Gruba kamera eklemek için, ismin 

sağındaki “Değiştir” ikonuna    tıklayınız. 

 

Açılan ekranda, cihazınıza tanıtılmış 

tüm kayıt cihazlarınıza bağlı 

kameralar listelenecektir. Ekranın 

alt bölümüne doğru giderek tüm 

cihazları ve kameraları görebilirsiniz. 

Yeni oluşturduğunuz “Favori 

Grubunuza” (bu örnekte “Önemli 

Kameralar” olarak görülmektedir) 

dahil etmek istediğiniz kameraların 

sağındaki kalp şeklindeki ikonların 

üzerine tıklayarak istediğinizi 

seçebilirsiniz. Seçtiğiniz kameranın ikonu mavi renkli olacaktır. Eğer 

birden fazla kayıt cihazınız varsa, o kamaraları da eklemek için 

ekranın alt kısmına doğru gidiniz ve istediğiniz kameraları seçiniz.  

Kamera seçim işini bitirdikten sonra 

ekranın sol üst köşesindeki “Geri” 

ikonuna    basınız. Yanda görülen 

ekran açılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

Bu ekranda görüldüğü üzere “Önemli Kameralar” isimli yeni bir 

Favori Grup oluşturulmuştur. İsmin 

yanındaki parantezin içinde bu 

gruba dahil kameranın sayısı 

gösterilmektedir (buradaki örnekte 

7 kamera ilave edilmiştir). 

 

Bir favori gruba dahil kameraları 

görüntülemek için, Favori Grup 

isminin (Önemli Kameralar) üzerine 

tıklayınız. Yandaki şekilde bir ekran 

açılacak ve gruba dahil kameralar 

görüntülenecektir. 

 

 

 

14. Bir Favori Gruba Dahil Kameraların Değiştirilmesi: Bir Favori Gruba 

dahil ettiğiniz kameraların bazılarını gruptan çıkartmak veya farklı 

kameraları bu gruba dahil etmek için, Favori Grup isminin (burada 

“Önemli Kameralar”) sağındaki Değiştir    ikonuna tıklayınız. Açılan 

ekranda tüm kameralar listelenecektir. Bu kameraların sağındaki 

kalp şeklindeki ikona tıklayarak seçebilir (seçili kameranın rengi mavi 

olacaktır) veya istediğiniz gruptan çıkartabilirsiniz (kalp şeklindeki 

ikonun gri renkli olması, bu kameranın seçili olmadığını belirtir). 

 

15. Bir Favori Grubun Silinmesi: Bir Favori Grup oluşturduktan sonra 

bu grubu silmek isteyebilirsiniz. Bunun için Favori Grup isminin 

üzerine basılı tutarak sola doğru 

çekiniz. Yandaki ekran görülecektir. 

“Sil” butonuna basarak bu grubu 

silebilirsiniz. 

 

16. Favori Grubundan Çıkmak: Favori Grup ayalarının yaptığı ekrandan 

çıkmak için ekranın sağ üst köşesindeki    ikonuna tıklayınız. 

Ekran Canlı İzleme ekranına geri dönecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

17. Canlı Görüntünün Anlık Resminin Çekilmesi: Canlı izleme 

sırasında ekran görüntüsünü resim 

çekerek mobil cihazınıza 

kaydetmek isteyebilirsiniz. Bunun 

için Canlı İzleme ekranına giriniz. 

Anlık Resmini çekmek istediğiniz 

kameranın üzerine bir kez 

tıklayarak kamerayı seçiniz. Seçili 

kameranın çevresi mavi çerçeve 

olacaktır. Daha sonra ekranın sol 

alt köşesindeki “Resim”    

ikonuna tıklayınız. Kamera resmi 

aşağı doğru kayacak ve birkaç 

saniye ekranda gözüktükten sonra 

mobil cihazınıza kaydedilecektir. 

Bu resimleri görüntülemek için 

“Yerel Kayıt Dosyaları” Bölümüne 

bakınız. 

 

18. Canlı Görüntünün Video Kaydının 

Yapılması: Canlı izleme sırasında izlediğiniz görüntüyü mobil 

cihazınıza kaydetmek isteyebilirsiniz. Bunun için “Canlı İzleme” 

ekranına giriniz. Video kaydını yapmak istediğiniz kameranın üzerine 

bir kez tıklayarak kamerayı seçiniz. Seçili kameranın çevresi mavi 

çerçeve olacaktır. Daha sonra ekranın altındaki “Kayıt” ikonuna  

  tıklayınız. Ekranda “Kayıt Başladı” uyarısı çıkacak ve bastığınız 

ikonun rengi mavi    olacaktır. Kaydı durdurmak için bu ikona 

tekrar basınız. İkonun rengi gri olduğuna kayıt durmuştur. 

Kaydedilen video görüntüyü seyretmek için “Yerel Kayıt Dosyaları” 

Bölümüne bakınız. 

 

19. Ekranın Otomatik Kapanmasının İptali: Mobil cihazlar (cep 

telefonları) bir süre açık kaldığında ve ekrana dokunulmadığında 

otomatik olarak ekranı karartır ve kapatır. Kamera görüntülerini 

izlerken, ekranın bu şekilde kapanmasını istemeyebilirsiniz. 
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Bunun için “Canlı İzleme” ekranının sol üst köşesindeki “Ana Menü” 

ikonuna    tıklayınız. Açılan 

menüde “Yerel Ayarlar” seçeneğini 

seçiniz. Yandaki ekran açılacaktır. 

Bu ekranda “Otomatik Ekran 

Kilitlemeyi Önle” seçeneğinin 

yanındaki anahtarı sağa doğru 

çekerek açık hale    getiriniz. 

Uygulamada kamera görüntülerini 

izlerken cep telefonunuz sürekli açık kalacak, otomatik 

kapanmayacaktır. Daha sonra sol üst köşesindeki “Geri”   

ikonuna basarak “Canlı İzleme” ekranına kadar geri gidiniz. 

 

20. Ekranda kamera yerinin değiştirilmesi: Normal olarak, Canlı İzleme 

ekranında kamara görüntüleri kamera numarasına göre sıralı olarak 

gelecektir. Ancak isterseniz bazı 

kameraların yerlerini 

değiştirebilirsiniz. Bunun için “Canlı 

İzleme” ekranında yerini 

değiştirmek istediğiniz kameranın 

üzerine basılı tutunuz ve istediğiniz 

yere sürükleyiniz. Bu şekilde yerini 

değiştirdiğiniz kamera, mobil 

cihazınızı açıp kapadığınızda yine 

değiştiği yerde görülecektir. 

 

21. En Boy Oranı: Kullanılan kameranın modeline ve yapısına göre 

video görüntü en boy oranları 4/3, 

14/9 veya 16/8 olarak değişebilir. 

Canlı izlemede hangi oran ile 

izleyeceğinizi seçmek için “Canlı 

İzleme” ekranında “Ana Menü”  

  ikonuna tıkladıktan sonra 

“Yerel Ayarlar” menüsünü seçiniz. 

Açılan ekranda “Video En-Boy Oranı” seçeneğine 

tıklayınız. Açılan ekranda istediğiniz oranı seçiniz. 

Seçtiğiniz oran mavi renk ile vurgulanacaktır. Daha 

sonra sol üst köşesindeki “Geri”   ikonuna basarak 

“Canlı İzleme” ekranına kadar geri gidiniz. 
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C. Konu: Playback Oynatma – Ayarları:  

 

Bu bölümde, mobil cihazınız üzerinden 

kayıt cihazınızın veya IP kameranızın 

içinde kayıtlı görüntülere nasıl 

ulaşılacağı ve bununla ilgili özellikler 

anlatılmaktadır. 

 

22. Playback Oynatma: Playback 

oynatma ekranına erişmek için, 

“Canlı İzleme” ekranında, kamera 

görüntülerinin sağ alt köşesindeki 

“Oynat”    ikonuna tıklayınız. 

Aşağıda görülen playback ekranı 

açılacaktır. 

 

23. Playback Kamera Seçimi: “Oynat” 

 butonuna tıkladığınızda, kayıt 

cihazın ilk dört kanalına bağlı 

kameralar, aynı günün gece 

yarısından itibaren (gece 00:00) 

otomatik olarak playback oynamaya 

başlayacaktır. 

 

Otomatik olarak açılan bu ilk 4 

kameranın haricindeki kameraların 

kayıtlarını playback izlemek tabii ki 

mümkündür. 

 

Bunun için, Ekranın sol alt 

köşesindeki “Cihaz”    ikonuna 

tıklayınız. Yandaki ekran açılacaktır.  

Görüldüğü gibi, bu ekranda ilk dört 

kamera görüntüsü oynamaya 

başlayacaktır. İlk kamera mavi renk 

çerçeve ile seçili olarak gelecektir. 

Kameranın çevresindeki mavi 
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çerçeve, hangi kameranın seçili olduğunu gösterir (bu örnekte ilk 

kamera mavi çerçeve ile çevrili, yani seçilidir). 

 

Bu seçili alanda farklı bir kamerayı oynatabilirsiniz. Bunun için, önce 

yeni kamerayı hangi bölümde oynatacaksanız oraya tıklayınız. 

Yandaki örnekte sol üst köşedeki 1 nolu kamera alanı seçilmiştir 

(çerçevesi mavi renktir). 

 

 

Daha sonra burada kaç numaralı 

kamerayı playback oynatmak 

istiyorsanız aşağıda o kameranın 

üzerine tıklayınız. Yandaki örnekte 6 

nolu kameranın üzerine tıklandığı 

için 6 nolu kameranın rengi mavi 

olmuş ve sol üst köşede oynamaya 

başlamıştır. Dikkat ederseniz, daha 

önce burada oynamakta olan ve 

aşağıdaki listede daha önce mavi 

renkte olan 1 nolu kameranın rengi 

artık mavi değildir. 

 

Cihaz listesinden çıkmak için tekrar 

Cihaz ikonuna    tıklayınız.  

 

24. Playback Tarihinin Seçilmesi: 

Playback ekranı ilk açıldığında; tarih 

aynı gün ve saat gece yarısı (00:00) 

olacaktır. Farklı bir gündeki kayıtları 

izlemek için, ekranın orta bölümündeki, tarih alanına tıklayınız. 

 

Yanda görülen takvim açılacaktır. 

Bu takvimde kayıt olan günlerin 

altında kırmızı bir nokta 

görülecektir. Örneğin yandaki 

örnekte, 3 – 8 Haziran 2019 

tarihleri arasında cihazda kayıt 

bulunmaktadır. Playback oynatmak 
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istediğiniz günü seçmek için o günün üzerine tıklayınız. Seçili günün 

rengi mavi olacaktır. 

Farklı bir ayı görüntülemek gitmek için (örneğin 2019 Mayıs ayına 

gitmek için) takvim üzerine bastırarak sağa doğru çekiniz 

Bu şekilde seçiminizi yaptıktan sonra takvimin sağ üst köşesindeki 

çarpı işaretine    basarak takvimi kapatınız. 

 

25. Playback Saatinin Seçilmesi: Yukarıda da belirtildiği gibi, Canlı 

ekranda iken “Oynat”   ikonuna 

tıkladığınızda playback saati 

otomatik olarak gece 00:00 olarak 

gelecektir. Bu saati değiştirmek için 

(farklı bir saatteki kaydı playback 

oynatmak için, parmağınızı saat bölümüne (resimdeki yeşil renkli 

bölüme) bastırarak sola doğru çekiniz. 

 

Turuncu dikey çizgi playback 

oynatılan saati göstermektedir. 

Yandaki resimde, 10:06:15’deki 

kayıt oynamaktadır. 

 

26. Playback Saat Aralığının Genişletilmesi: Playback saatini 

değiştirirken daha hassas ayar yapabilmek için ekranda gözüken 

saat aralığını genişletebilirsiniz. 

Bunun için, iki parmağınızı yeşil-sarı 

renkli kayıt bandının üzerine 

yerleştirerek, ekranı büyütür şekilde 

birbirinden ayırınız. Ekrandaki saat 

dilimi genişleyecek, istediğiniz saati ayarlamak kolaylaşacaktır. 

 

27. Senkronize Playback: Playback ekranını ilk açtığınızda, kamera 

görünümleri ekran 4’e bölünmüş olarak gözükecek ve ilk 4 kamera 

playback oynatmaya başlayacaktır. Bu kameralardan birini seçtikten 

sonra aşağıdaki renkli saat şeridini sola veya sağa doğru çekerek o 

kameranın playback saatini değiştirebilirsiniz. Normal şartlarda, bir 

kameranın playback saatini değiştirdiğinizde, diğer kameraların saati 

değişmeyecektir. Ancak bir 

kameranın saatini değiştirdiğinizde 

diğer playback yapan kameraların 
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saatinin de buna paralel olarak (yani senkronize olarak) değişmesini 

isteyebilirsiniz. Bunun için, ekranın üst tarafındaki Senkronize 

Playback ikonuna    tıklayınız. Yandaki anahtar görülecektir. Bu 

anahtarı açık konuma  getirdiğinizde, herhangi bir kameranın 

saatini değiştirdiğinizde diğer playback oynayan kameraların saati de 

değişecektir. 

 

28. Kayıt Tipine Göre Playback: Kayıt 

cihazınız “Normal” (Sürekli), 

“Hareketli”, “Alarm”, “Akıllı”, “I/O” 

gibi çeşitli kayıt tiplerine göre kayıt 

yapabilir. Ve siz, bu kayıt tiplerinden 

sadece birine göre arama 

yapabilirsiniz. Örneğin, sadece 

hareket olduğunda cihazın yapmış 

olduğu kayıtları izlemek 

isteyebilirsiniz. 

 

Bunu seçmek için, Playback ekranına girdikten sonra ekranın 

altındaki “Tip” ikonuna    tıklayınız. Aşağıda görülen ekran 

açılacaktır. Bu ekranda, fabrika ayarlarına göre “Tümü” seçili olarak 

gelecektir. Sadece hareket 

olduğunda cihazın yapmış olduğu 

kayıtları izlemek için “Hareketli” 

seçeneğinin üzerine tıklayınız. Bu 

ekrandan çıkmak için ya “Tip” 

ikonuna    tekrar tıklayınız, ya da sağ üst köşedeki “Kapat” ikonuna 

  tıklayarak bir önceki ekrana geri dönünüz. Açılan yeni ekranda, 

yanda görüldüğü gibi, sadece hareketli kayıtlar (sarı renkli kayıtlar) 

görülecek ve oynayacaktır. 

 

29. Playback oynatma ikonları: 

Playback ekranına girdiğinizde, 

playback görüntülerinin altında 

yanda gördüğünüz butonları 

göreceksiniz. 
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Tek Kare Butonu : Bu butona her tıkladığınızda, playback video 

kare-kare ileri doğru oynayacaktır. 

Geri Butonu : Bu butona bastığınızda, video geriye doğru 

oynamaya başlayacaktır. Bu butona tekrar bastığınızda geri oynatma 

hızı yavaşlayacak ve yavaş oynatma hızı ekranın sol alt köşesinde 

1/2, 1/4, 1/8 ve 1/16 olarak gözükecektir. 

Hızlı Butonu : Normal ileri doğru playback oynarken bu butona 

bastığınızda, playback oynatma hızlanacaktır. Bu butona tekrar 

bastığınızda playback hızı değişerek hızlanacak ve playback hızı 

görüntünün sol alt köşesinde x2, x4, x8 ve x16 olarak gözükecektir. 

Duraklat Butonu  : Playback oynarken bu butona tıkladığınızda 

oynatma duracaktır. 

Oynat (Play) Butonu  : Yukarıdaki “Duraklat” butonuna bastıktan 

sonra kayıtlı videonun tekrar normal olarak oynamasını sağlamak için 

bu butona tıklayınız. 

Kapat Butonu  : Bu butona tıkladığınızda oynamakta olan tüm 

kameralar kapanacaktır. 

 

Oynat (Tümü) Butonu  : Yukarıdaki “Kapat” butonuna bastıktan 

sonra kameraların tekrar normal olarak oynatmaya başlaması için bu 

butona tıklayınız. 

 

30. Sesli Kayıt Oynatma: Eğer kayıt cihazınıza bağlı sesli kameranız 

varsa ve cihazınızın ses kayıt ayarları yapılmışsa, playback izleme 

yaparken sesi de dinleyebilirsiniz. Bunun için, ses özelliği olan 

kamerayı Playback oynatırken tam ekran yapınız veya bölünmüş 

ekranda üzerine tıklayarak seçiniz (çevresinde mavi çerçeve olmalı). 

Daha sonra ekranın sağ alt köşesindeki “Ses” ikonuna    tıklayınız. 

Eğer kameranın ve kayıt cihazının ses ayarları yapılandırılmışsa, bu 

kaydı sesli olarak mobil cihazınız üzerinden dinleyebilirsiniz. Ses 

ikonunun mavi renkte    olması, mobil cihazınızın ses özelliğinin 

açık olduğu anlamına gelmektedir. Ancak kameranızın ses özelliği 

yoksa veya kayıt cihazınızın ses özelliği yapılandırılmamışsa bu ikon 

mavi olsa dahi ses gelmeyecektir. 
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31. Playback İzlemede “Akıcı Kalite” / “Yüksek Kalite” Seçimi: United 

Security kayıt cihazınız, özellikle internet üzerinden yapılan playback 

izlemelerinde sizlere benzersiz olanaklar sunar. Eğer kullanmış 

olduğunuz United Security kayıt cihazınızın modeli playback 

izlemelerinde hem “Akıcı Kalite” (Alt Akış) hem de Yüksek Kalite 

(Ana Akış-HD) özelliğini destekliyorsa, mobil cihazınız üzerinden bu 

özelliği seçebilirsiniz. 

 

Bunun için, Playback ekranına girerek istediğiniz kamerayı playback 

oynatmaya başlayınız ve üzerine çift tıklayarak tam ekran yapınız. 

 

Daha sonra, ekrana bir kez 

tıkladığınızda Yandaki ekran 

açılacak ve ekranın sağ üst 

köşesinde   şeklinde bir işaret 

belirecektir. Bu ikon, kaydın Akıcı 

Kalite (Alt Akış) olarak izlendiğini 

belirtir.  

 

Bu ikonun üzerine tıkladığınızda, 

ikonun rengi değişecek ve    

şeklinde görülecektir. Aynı zamanda 

görüntü kalitesi de değişecek ve 

yanda görüldüğü şekilde bir ekran 

belirecektir. Mavi renkli ikon, 

görüntü kalitesinin “Yüksek Kalite” 

(Ana Akış) olduğunu belirtir. Ancak 

“Yüksek Kalite” ile playback izlemek 

daha fazla veri akışına gereksinim 

duyacağı için görüntü hızı internet 

hızınıza bağlı olarak daha yavaş 

olabilir. 

 

Yukarıda belirttiğimiz gibi bu özellik, sadece “Ana+Alt Akış Kayıt” 

(ÇiftAkış) özelliğini destekleyen bazı United Security kayıt cihazı 

modelleri için geçerlidir. Sahip olduğunuz cihazın bu özelliği 

destekleyip desteklemediğini öğrenmek için lütfen ürünü satın almış 

olduğunuz firma ile temasa geçiniz. 
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32. Kayıt Videosunun Mobil Cihazınıza Kaydı: Bazı durumlarda, 

playback oynattığınız görüntüleri mobil cihazınıza kaydetmek 

isteyebilirsiniz. Bunun için, herhangi bir kamera playback oynarken 

ekranın altındaki “Kayıt” ikonuna    

tıklayınız. Bu ikonun rengi mavi 

olacak    ve playback izlediğiniz 

görüntü mobil telefonunuza 

kaydedilmeye başlayacaktır. Mobil 

cihazınıza yaptığınız bu kaydı 

durdurmak için bu ikona tekrar 

basınız. Kayıt ikonunun rengi gri 

olacak    ve kayıt duracaktır. Bu 

kaydın izlenmesi için “Yerel Kayıt 

Dosyaları” Bölümüne bakınız. 

 

33. Playback Oynatırken Anlık Resim 

Kaydedilmesi: Bir kamerayı 

playback oynatırken, dilediğiniz 

anda anlık resim çekerek mobil 

cihazınıza kaydedebilirsiniz. Bunun 

için, herhangi bir kameranın kaydını 

izlerken ekranın sol alt köşesindeki “Resim” ikonuna    tıklayınız. 

Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi, ilgili kameradan alınan Anlık 

Resim birkaç saniyeliğine ekranda görülecek, sonra mobil 

telefonunuzun içindeki dosyaya kaydedilecektir. Bu resmi daha 

sonra nasıl izleyeceğiniz konusunda bilgi almak için “Yerel Kayıt 

Dosyaları” bölümüne bakınız. 

 

D. Yerel Kayıt Dosyaları 

 

Bu bölümde, mobil cihazınıza kaydedilen anlık resimlere ve video 

dosyalarına nasıl erişileceği anlatılmaktadır. 
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34. Yerel Kayıt Dosyaları: Mobil 

telefonunuza kaydetmiş olduğunuz 

tüm Anlık Resim ve video kayıtlarını 

bu ekrandan izleyebilirsiniz. 

 

Bunun için, Canlı İzleme ana 

ekranının sol üst köşesindeki Ana 

Menü ikonuna    tıklayınız. 

 

Açılan menüde ”Yerel Kayıt 

Dosyaları” seçeneğine giriniz. 

 

Yan tarafta gördüğünüz ekran 

açılacaktır. Bu ekranda mobil 

cihazınıza kaydetmiş olduğunuz tüm 

Anlık Resimler ve Videolar tarih 

bazında listelenecektir. 

 

 

 

Video Kayıtlarının Oynatılması: 

Üzerlerinde yuvarlak beyaz şeklinde 

Play işareti olanlar kayıtlar, video 

kayıtlarıdır. Bu kayıtların üzerine 

tıkladığınızda görüntü yanda 

görüldüğü şekilde büyüyecektir. Bu 

ekranda Play işaretinin üzerine 

tıkladığınızda video oynamaya 

başlayacaktır. Video kayıtlarda 

ekranın altındaki “Sola” ve “Sağa” 

ikonları aktif değildir. 
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Anlık Resimlerin İzlenmesi: 

Yukarıdaki ekranda Anlık Resim 

olarak kaydedilmiş kayıtların üzerine 

tıkladığınızda aşağıda gördüğünüz 

şekilde Anlık Resim büyüyecektir. 

 

Bu durumda aşağıdaki “Sola” ve 

Sağa” ikonları aktif olacaktır. Bu 

ikonlara basarak resmi sağa ve sola 

çevirebilirsiniz. 

 

a. Yerel Kayıtların Paylaşılması: 

Videoları veya resimleri 

başkaları ile paylaşmak için, 

ekranın altındaki    ikonuna 

tıklayınız. Açılan pencerede 

mobil telefonunuzda yüklü bulunan Mail, Whatsapp, Instagram 

gibi uygulamalar üzerinden bu kayıtları başkaları ile 

paylaşabilirsiniz.  

 

b. Yerel Kayıtların Silinmesi: Yukarıda anlatılan ve bir örneği 

verilen “Yerel Kayıt Dosyaları” ekranına girdiğinizde, Anlık 

Resimler ve/veya Video kayıtları listelenecektir. Bu kayıtlardan 

istediklerinizi silmek için, silmek istediğiniz yerel kaydın sağındaki 

gri renkli check   işaretine tıklayarak ilgili cihazı seçiniz. Seçili 

cihazların sağındaki check işareti    mavi renkli olacaktır. Daha 

sonra, seçili yerel kayıtları silmek için    ikonuna basınız. 

Kayıtlı bulunan tüm yerel kayıt dosyalarını seçmek için    

ikonuna basabilirsiniz. Tüm yerel dosyalar seçilecek ve bu 

ikonun rengi mavi olacaktır  . 

 

c. Arama Yapılması: Eğer çok sayıda yerel kayıt dosyası 

bulunuyorsa, bunların içinden istediğiniz kaydı bulmak için 

ekranın üzerindeki (yanda 

görülen) arama çubuğunu 

kullanabilirsiniz. 
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d. Ekran Düzeninin Değiştirilmesi: Yukarıda anlatılan ve bir örneği 

verilen “Yerel Kayıt Dosyaları” ekranına girdiğinizde, resimler ve 

videolar alt alta listelenecektir. Ekranın sağ üst köşesindeki  

ikonuna tıkladığınızda ekran düzeni değişecektir. Tekrar liste 

düzenine dönmek için  ikonuna basabilirsiniz. 

 

 

35. Cihaza Erişim: Bir cihazla herhangi bir nedenle bağlantı 

kurulamamış veya kurulmuş olan bağlantı 

kesilmiş olabilir. Cihazın bağlantı durumu, 

“Canlı İzleme” ekranında listelenen cihaz 

isminin başındaki ikon ile belirtilecektir. 

Yandaki resimde görüldüğü üzere, 

Yazlıktaki cihaz ile sağlıklı bağlantı 

sağlanmış ve cihazın başındaki ikon    

şeklinde belirmiştir. Fakat Ofis isimli cihaz ile bağlantı 

sağlanamadığından bu cihazın 

isminin başındaki ikon    

şeklinde görülmektedir. Bu bağlantı 

sorunu, cihaz IP’sinin doğru 

olmaması, Portların doğru 

girilmemesi, şifrenin doğru 

yazılmaması, cihazın çalışmaması 

gibi pek çok nedenden 

kaynaklanabilir.  

 

 

36. Cihaz Bilgilerinin Düzenlenmesi: 

Gerekli durumlarda cihaz bilgilerini 

düzenleyebilirsiniz. Bunun için, 

Canlı İzleme ekranının sol üst 

köşesindeki Ana Menü    

ikonuna basınız. 

 

Açılan menüde “Cihaz Listesi/Ekle” 

seçeneğini seçiniz. Yandaki cihaz 

listesi belirecektir. 
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Buradaki örnekte görüldüğü gibi, Ofis isimli cihazla, herhangi bir 

nedenle sağlıklı bir iletişim kurulamadığı için “Bağlanıyor...” şeklinde 

bir uyarı belirmiştir. 

 

Cihaz bağlantı bilgilerini değiştirmek için, “Düzenle”    ikonuna 

basınız. Yanda gördüğünüz “Cihaz 

Bilgilerini Düzenle” ekranı 

açılacaktır. Bu ekranda gerekli 

düzeltmeleri yaptıktan sonra 

“Sakla” butonuna basarak 

kaydediniz. Eğer girmiş olduğunuz 

bilgiler doğru ise, Bağlantı Durumu 

“Bağlandı” olarak belirecektir. 

 

Cihaza bağlanmak için “Oynat”    

ikonuna tıklayınız. 

 

 

 

E. Anlık Uyarılar 

 

Bu bölümde, kayıt cihazınızın herhangi bir uyarı alması durumunda 

(örneğin kameralardan birinin hareket algılaması) mobil cihazınıza 

göndereceği uyarı mesajları anlatılmaktadır. 

 

37. Anlık Uyarılar: 

United Security Kayıt cihazınız veya IP kameranız, hareket algılaması 

durumunda mobil cihazınıza bir Anlık Uyarı mesajı göndererek sizi 

anında uyarabilir ve kameraya bağlanarak uyarı veren kamera 

görüntüsünü izleyebilirsiniz. 

 

Bu özelliği aktive etmek için “Canlı İzleme” ekranının sol üst 

köşesindeki Ana Menü ikonuna  

  tıklayınız. 

Açılan menüde ”Anlık Uyarılar” 

seçeneğine giriniz. Eğer mobil 

cihazınıza daha önceden gelen bir 

uyarı yoksa yandaki şekilde boş bir 

sayfa görülecektir. 
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Kayıt cihazınızın veya IP kameranızın hareket algılama uyarılarını 

mobil cihazından alabilmek için, 

Anlık Uyarılar sayfasının sağ üst 

köşesindeki “Ayar” ikonuna    

tıklayınız. Mobil cihazınıza tanıtılmış 

olan cihazların (kayıt cihazların 

ve/veya IP kameraların) listelendiği 

yandaki sayfa açılacaktır. 

 

Bu ekranda, cihaz isimlerinin 

sağında bir anahtar bulunmaktadır. 

Hangi cihazdan gelecek olan Anlık 

Uyarıları mobil cihazınızdan almak 

istiyorsanız, o cihazın anahtarını 

açınız (anahtarı    pozisyonuna 

getiriniz). 

 

“Anlık Uyarı” özelliği aktive edilmiş 

cihaza bağlı bir kamera hareket 

algıladığında, mobil telefonunuza 

yanda görüldüğü şekilde bir bildirim 

gelecektir. Bu bildirimin üzerine tıklandığında, Canlı İzleme ekranı 

açılacak ve ilgili kamera görüntüsü ekranda oynamaya 

başlayacaktır. 

Mobil cihazınıza bu şekilde gelen 

uyarılar Canlı İzleme ekranının sol 

üst köşesindeki Ana Menü 

ikonunun yanında    şeklinde 

belirecektir. Bu ikona tıkladığınızda 

yanda görülen “Anlık Uyarılar” 

sayfası açılacaktır. 

 

Kullanıcı tarafından görüntüsü 

izlenmemiş bir “Anlık Uyarı” bildiriminin rengi kırmızıdır. Söz konusu 

görüntü izlendiğinde rengi siyah olacaktır. “Anlık Uyarılar” 

ekranındaki bu bildirimin üzerine tıkladığınızda Canlı İzleme ekranı 

açılacak ve ilgili kamera görüntüsü ekranda oynamaya 

başlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

38. Anlık Uyarıları Playback İzleme: Eğer bu bildirimin mobil 

telefonunuza geliş anından itibaren 1 dakikadan daha fazla süre 

geçmişse; bu uyarının üzerine tıkladığınızda söz konusu hareket anı 

playback olarak oynayacak, ilgili kameraya canlı olarak 

bağlanılmayacaktır. 

Anlık Uyarılar ekranının altındaki “Görüldü”    ikonuna 

tıklandığında, sayfada listeli tüm izlenmemiş (kırmızı renkli) bildirimler 

görülmüş olarak işaretlenecektir (siyah renkli olacaktır). 

 

39. Anlık Uyarıları Silme: Anlık Uyarılar ekranının altındaki Tümünü Sil  

  ikonuna tıkladığında, sayfadaki tüm bildirimler silinecektir. 

 

 

F. Güvenlik 

 

Bu bölümde, güvenlik açısından United Security uygulamasına 

konulacak olan şifreleme konusu anlatılmaktadır. 

  

40. Uygulamaya Şifre Konulması: Mobil uygulamanızı dilerseniz şifre ile 

koruma altına alabilirsiniz. Bunun için, 

 

a. Öncelikle, Canlı İzleme ekranının sol üst köşesindeki Ana Menü 

ikonuna    tıklayınız. 

b. Sol tarafta açılan menü içinde “Yerel Ayarlar” seçeneğini seçiniz. 

c. Açılan ekranda “Şifre Koruması” seçeneğinin üzerine tıklayınız. 

d. Şifreyle Giriş seçeneğinin 

sağındaki anahtarı sağa doğru 

çekerek açınız (Anahtarı    

pozisyonuna getiriniz). 

e. Yanda görülen şifre giriş ekranı 

açılacaktır. Şifrenizi giriniz. 

f. Girdiğiniz şifreyi doğrulamanız 

için açılan “Şifre Doğrula” ekranına şifrenizi tekrar giriniz. 

g. Eğer mobil telefonunuza “Parmak İzi” veya “Yüz Kimliği” ile giriş 

yapıyorsanız, bu özelliği, mobil uygulamanıza giriş yöntemi olarak 

da belirleyebilirsiniz. Bunun için bu son ekranda 
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“Parmakizi/YüzKimliği” anahtarını da açık pozisyona getiriniz 

(anahtarı    pozisyonuna getiriniz). 

h. Daha sonra ekranın sol üst köşesindeki “Geri” ikonuna    

basarak Canlı Görüntü ekranına geri dönünüz. 

i. Uygulamadan çıkıp tekrar girdiğinizde uygulama size şifre 

soracak, şifre girmeden uygulama açılmayacaktır. Bu nedenle 

giriş yaptığınız şifreyi unutmayacağınız bir şekilde belirleyiniz. 

 

Şifreyi unutmanız durumunda uygulamayı tümüyle kaldırıp daha 

sonra tekrar kurmanız gerekecektir ki, yapılandırılmış olan tüm 

ayarlar kaybedilecektir. 

 

 

G. Kayıt Cihazı veya IP Kameranın Ayarlarının Uzaktan Değiştirilmesi 

 

41. Uzak Ayarlar: Bu özellik, sadece cihazın montajını yapan servis 

yetkilileri tarafından kullanılmalıdır. Çünkü burada yapılacak olan 

değişiklikler kayıt cihazının veya IP kameranın düzgün 

çalışmamasında veya kayıt yapmamasına neden olabilir. 

Kullanıcıların bu konuya önem göstermesini tavsiye ederiz. 

 

 

_____   o   _____ 

 

Sizden bir ricamız var: 

 

Eksiklerimizi tamamlayarak size daha iyi hizmet etme konusunda bize 

yardımcı olmak için lütfen almış olduğunuz hizmet, bu kullanma kılavuzu, 

ürünlerimizin kalitesi veya dilekleriniz konusunda görüşlerinizi 

destek@unitedsecurity.com.tr mail adresimize bildiriniz. 

 

Şimdiden teşekkür eder, güvenli günler dileriz. 

 

 

 

 

_____   S O N   _____ 
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