
 
Küp Kamera - Kullanım Kılavuzu 

 

Konu: Küp Kameranın Parolasının (Şifresinin) Değiştirilmesi 

 

İlgili Cihazlar: US-IPR2001 

 

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

 

Bu dokümanda, Küp IP kameranızın parolasının (şifresinin) değiştirilmesi 

anlatılmaktadır. 

 

Dikkat: Kullanıcı adını ve şifresini değiştirmek için aynı networke 

bağlı bir bilgisayara ihtiyacınız vardır. 

 

Kullanıcı adını ve şifresini değiştirmek için lütfen aşağıdaki adımları 

izleyiniz. 

 

1. Mobil telefonunuzda kurulu olan 

United Security uygulamasının 

“Canlı İzleme” ekranının sol üst 

köşesindeki “Ana Menü” ikonuna  

  tıklayınız. Yandaki ekran 

açılacaktır. 

 

2. “Cihaz Listesi” menüsüne tıklayınız. 

 

3. Açılan ekranın sağ üst köşesindeki 

“Ekle”  ikonuna basınız. 

Aşağıdaki pencere açılacaktır. 

 

 

 

 



4. Aşağı açılan pencerede 

“IPR/NVR/DVR” seçeneğini seçiniz. 

Yandaki ekran açılacaktır. 

 

5. Bu ekranda “Çevrimiçi Ara” 

butonuna basınız. Aşağıdaki ekran 

açılacaktır. 

 

6. Açılan bu ekranda o anda 

ağınıza bağlı olan kamera ve kayıt 

cihazları listelenecektir. Bu ekranda 

listelenen cihazın IP adresini ve 

Portunu bir kenara not ediniz, bir 

sonraki aşamada gerekli olacaktır 

(bu örnekte gösterilen cihazın IP 

adresi: 192.168.1.63, portu da 

900’dür ancak bu değer sizin cihazınız için farklıdır). 

 

7. Kameranızın bağlı olduğu ağ ile aynı ağa bağlı olan bilgisayarınızdan 

aşağıdaki linke tıklayarak “Normal Netviewer” yazılımını indiriniz ve 

kurunuz. 

http://alteelektronik.com.tr/download/player/Normal_Client.exe 

 

8. “Normal Netviewer” yazılımını 

çalıştırdığınızda yanda görülen giriş 

ekranı açılacaktır. 

 

a. “Device ID/IP” alanına az önce 

not ettiğiniz, kameranızın IP 

adresini giriniz. 

 

b. “Client Port” alanına, az önce 

mobil cihaz üzerinden 

gördüğünüz, kameranızın 

portunu giriniz. 

http://alteelektronik.com.tr/download/player/Normal_Client.exe


 

c. Kullanıcı alanına (User Name), kameranıza girerken kullandığınız 

kullanıcı adını giriniz. Bu kullanıcı adı fabrika ayarlarında admin 

olarak gelmektedir. Eğer bu adı değiştirmediyseniz, “admin” 

olarak bırakınız. 

 

d. “Password” alanına kameranızın o anda geçerli olan güncel 

şifresini giriniz. Cihazınızın fabrika çıkış şifresi “admin” dir. Ancak 

cihazın kurulumu sırasında bu şifre değiştirilmiş olabilir. 

 

9. “Login” butonuna bastığınızda, yazılımınız kameranıza bağlanacak 

ve aşağıdaki ekran açılacaktır. 

 

10. Ekranın sağ üst köşesindeki “Remote Setting” butonuna tıklayınız. 

 

 

 



11. Açılan menü ekranının solundaki “System” menüsü altında “Users” 

menüsüne tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır. 

 

12. Bu ekranda kullanıcılar listelenecektir. Değiştirmek istediğiniz 

kullanıcının üzerine tıklayarak seçiniz. Rengi mavi olacaktır. 

 

13. Bu durumda, sağ taraftaki “Password” alanına yeni şifrenizi yazınız. 

 

14. “Confirm” alanına aynı şifreyi tekrar yazarak doğrulayınız. 

 

15. Aşağıdaki “Save” butonuna basınız. 

Yanda görülen şifre giriş ekranı 

açılacaktır. Bu alana sizin halen 

geçerli olan güncel (değişiklik 

yapmadan önceki) şifrenizi giriniz. 

 

16. Eğer şifre doğru olarak 

değiştirildiyse, ekranın sol alt 

köşesinde yanda görüldüğü şekilde 

minik bir pencere görülecektir. Bu 

pencere, kullanıcı adının veya 

şifrenin değiştiğini, bu nedenle 

cihaza tekrar bağlanmak için, yeni 

şifre ile tekrar giriş yapmanız gerektiğini bildirecektir. 

 

17. Bu nedenle, Mobil cihazınıza kayıtlı olan şifreyi de değiştirmeniz 

gerekir. Aksi halde mobil cihazınızdan bağlanamayacaksınız. 



 

18.  Mobil telefonunuzdaki United 

Security uygulamasının “Canlı 

İzleme” ekranının sol üst 

köşesindeki “Ana Menü” ikonuna  

  tıklayınız. Yandaki ekran 

açılacaktır. 

 

19. “Cihaz Listesi” menüsüne tıklayınız. 

Aşağıdaki ekran açılacaktır. 

20. Bu ekranda, ortada 

bulunan “Düzenle”    ikonuna 

basınız. Aşağıda görülen ekran 

açılacaktır. 

 

21. Bu ekranda “Parola” alanına yeni 

şifrenizi yazınız ve “Şifreyi değiştir” 

butonuna basınız. Yazdığınız 

parolayı görmek için yandaki    

ikonuna basabilirsiniz. 

 

22. Mobil cihazınız kameranıza 

bağlanacaktır. 

 

 

 

 

 



 

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

