
 
Mobil Uygulama - Kullanım Kılavuzu 

 

Konu: Görüntülerin Cep Telefonuna Kaydı ve Oynatılması 

 

İlgili Cihazlar: Tüm IP kameralar ve kayıt cihazları 

 

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

 

United Security kayıt cihazınızın veya kameranızın görüntülerini ister 

canlı izleme sırasında, isterseniz de playback yaparken izleme yaptığınız 

cep telefonun kaydedebilirsiniz. 

 

A. Canlı İzleme görüntülerinin “Video” veya “Resim” olarak cep 

telefonuna kaydı 

 

1. Kameranıza bağlanarak, yanda 

görülen canlı izleme ekranına 

giriniz. 

  

2. “…” isimli dokümanda 

açıklandığı gibi, hangi kalitede 

video kaydetmek istiyorsanız, 

canlı izleme kalitesini ona göre 

“Ana Akış” veya “Alt Akış” 

olarak ayarlayınız. 

 

Dikkat: Cep telefonunuzun 

ekranındaki görüntü o anda 

hangi kalitedeyse, cep 

telefonunuza kayıt da o kalitede 

olacaktır. 

 

3. Ekranın altında bulunan “Kayıt” 

ikonuna   basınız. 

4. “Kayıt” ikonu mavi renk    olacak ve ekranda izlediğiniz 

görüntü mobil cihazınıza video olarak kaydetmeye başlayacaktır. 

 



5. Bu sırada görüntünün sağ alt köşesinde    şeklinde minik bir 

kayıt ikonu belirecektir. Bu ikon görüldüğü sürece mobil 

telefonunuza ekranda izlediğiniz görüntü kayıt edecektir. 

6. Kaydı durdurmak için, mavi ikona    tekrar basınız. İkonun 

rengi gri olacak ve video kaydı duracaktır. 

 

7. Canlı izleme sırasında ekran resmini çekerek cep telefonunuza 

kaydetmek için, ekranın sol altında bulunan “Resim”    

ikonuna basınız. 

 

8. Ekrandaki kamera görüntüsü cep telefonunuza kaydedilecektir.  

 

B. Playback oynattığınız görüntülerin “Video” veya “Resim” olarak 

cep telefonuna kaydı 

 

Playback olarak izlediğiniz bir görüntünün de videosunu veya anlık 

resmini çekerek cep telefonunuza kaydedebilirsiniz. 

Bunun için; 

 

1. “Playback İzleme” 

dokümanında belirtildiği şekilde 

kamaranıza bağlanarak 

playback ekranını açınız. 

Yandaki ekran açılacaktır. 

 

2. Alttaki saat çubuklarını sağa-

sola çekerek cep telefonunuza 

kaydetmek istediğiniz saate 

geliniz. 

 

3. Ekranın altında bulunan “Kayıt” 

ikonuna   basınız. 

4. “Kayıt” ikonu mavi renk    

olacak ve ekranda izlediğiniz 

playback görüntü mobil 

cihazınıza video olarak kaydetmeye başlayacaktır. 



 

5. Bu sırada görüntünün sağ alt köşesinde    şeklinde minik bir 

kayıt ikonu belirecektir. Bu ikon görüldüğü sürece mobil 

telefonunuza ekranda izlediğiniz görüntü kayıt edecektir. 

6. Kaydı durdurmak için, mavi ikona    tekrar basınız. İkonun 

rengi gri olacak ve video kaydı duracaktır. 

 

7. Playback oynatımı sırasında ekran resmini çekerek cep 

telefonunuza kaydetmek için, ekranın sol altında bulunan 

“Resim”    ikonuna basınız. 

 

8. Ekrandaki kamera görüntüsü cep telefonunuza kaydedilecektir.  

 

Cep telefonunuza kaydettiğiniz video veya resimleri aşağıdaki 

şekilde izleyebilirsiniz. 

 

C. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerin izlenmesi  

 

Cep telefonunuza kaydettiğiniz video veya resimleri görüntülemek 

için; 

 

1. Canlı izleme ekranına (Ana 

Ekran) geliniz. 

 

2. Sol üst köşedeki “Ana Menü”  

  ikonuna basınız. Yandaki 

ekran açılacaktır. 

 

3. “Dosya Listesi” seçeneğine 

tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Yanda görülen “Dosya Listesi” 

açılacaktır. 

 

5. Bu listede, cep telefonunuza 

kaydettiğiniz video ve resimler 

tarihe göre sıralanacaktır. 

 

Bu sayfada çok sayıda kayıtlı video 

veya resminiz varsa, ekranın 

üstündeki arama çubuğuna arama 

kriterinizi yazarak sadece istediğiniz 

kritere uygun dosyaları 

listeleyebilirsiniz. 

 

Üzerinde    işaretinin 

görüldüğü dosya, video dosyasıdır. 

Üzerine tıklayarak oynatabilirsiniz. 

 

Dosyaları Paylaşmak için 

Dosyaları başkaları ile mail veya sosyal medya üzerinden paylaşmak 

için, ekranın altındaki “Paylaş” ikonuna    tıklayınız. 

 

Dosyaları silmek için 

Önce, sileceğiniz dosyaların sağında bulunan seçim ikonuna    

tıklayınız. İkonun rengi mavi olacaktır.  . Eğer tüm dosyaları 

seçmek istiyorsanız, “Tümü”    ikonuna basınız. Seçiminizi 

yaptıktan sonra, ekranın altındaki “Sil” ikonuna    basarak 

dosyaları silebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 



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

