
 
Mobil Uygulama - Kullanım Kılavuzu 

 

Konu: Uzak Kayıt Oynatma (Playback) 

 

İlgili Cihazlar: Tüm IP kameralar ve kayıt cihazları 

 

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

 

Bu dokümanda, mobil cihazınızda yüklü United Security uygulaması 

üzerinden, bir IP kameraya, DVR’a veya NVR kayıt cihazına bağlanarak 

kayıtların nasıl izleneceği anlatılmaktadır. 

 

Dikkat: Eğer bir IP kameraya bağlanarak içindeki kayıtları izlemek 

istiyorsanız, cihazınızın içine uygun bir hafıza kartının (IP kamera için 

SD kart, DVR veya NVR için hard disk) takılı olması ve uygun şekilde 

formatlanmış olması gerekir. Küp kameraya SD kart takılması için 

lütfen “Küp Kameraya SD Kart Takılması ve Formatlanması” İsimli 

dokümana bakınız. 

 

1. Kameranıza bağlanarak, yanda 

görülen canlı izleme ekranına 

giriniz. 

 

2. Ekranın sağ alt köşesindeki “Oynat”  

  butonuna tıklayınız. 

 

3. Eğer bağlandığınız cihazda kayıt 

yoksa, ekranda “Video dosyası 

bulunamadı” uyarısı çıkacaktır. Bu 

uyarıyı alırsanız, cihazın içinde SD 

kart veya HDD olup olmadığını ve 

kayıt ayarlarının normal yapılıp 

yapılmadığının kontrol edilmesi 

gerekir. Ancak bu işlemin uzman 

bir kişi tarafından yapılması gerekir 

çünkü bu ayarlarda yapılabilecek 

değişiklikler cihazınızın düzgün çalışmamasına veya 

kaydetmemesine neden olabilir. 

 



 

4. Yanda görülen “Playback” ekranı 

açılacaktır. Bu ekranda, cihazın 

içindeki SD karta veya hard diske 

kayıtlı görüntüler, aynı günün ilk 

kaydından itibaren görülecektir. 

 

5. Playback Tarih Seçimi: Farklı bir 

gündeki kayıtları izlemek için, 

ekranın orta bölümündeki, tarih 

alanına tıklayınız. 

 

Aşağıda görülen takvim açılacaktır. 

Bu takvimde, kayıt olan günlerin 

altında kırmızı bir nokta 

görülecektir. 

 

Örneğin buradaki örnekte 3 – 8 

Haziran tarihleri arasında cihazda 

kayıt bulunmaktadır. Playback 

oynatmak istediğiniz günü seçmek 

için o günün üzerine tıklayınız. Seçili 

günün rengi mavi olacaktır. 

 

Farklı bir ayı görüntülemek için 

(örneğin 2019 Mayıs ayına gitmek için) takvim üzerine bastırarak 

sağa doğru çekiniz. Ay değişecektir. 

 

Bu şekilde seçiminizi yaptıktan sonra, takvimin sağ üst köşesindeki 

çarpı işaretine    basarak takvimi kapatınız. 

 

6. Playback Saatinin Seçilmesi: 

Playback oynatma saatini 

değiştirmek için, parmağınızı kayıt 

çubuğuna (resimdeki yeşil-sarı 

renkli bölüme) değdirerek sağa 

veya sola doğru çekiniz. Turuncu dikey çizgi playback oynatılan saati 

göstermektedir. Yandaki resimde, 10:06:15’deki kayıt oynamaktadır. 



 

7. 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 çubuğunun üzerine 

yerleştirerek, ekranı büyütür şekilde 

birbirinden ayırınız. Ekrandaki saat 

dilimi genişleyecek, istediğiniz saati ayarlamanız kolaylaşacaktır. 

 

8. Senkronize Playback: Eğer IP kameraya bağlanmışsanız, 

“Playback” ekranı ilk açıldığında tam ekran olarak gözükecektir. 

Fakat eğer bir DVR veya NVR kayıt cihazına bağlandıysanız, 

kameralar 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 playback oynayan 

diğer kameraların saatinin de paralel olarak (yani senkronize olarak) 

değişmesini isterseniz, ekranın üst tarafındaki Senkronize Playback 

ikonuna    tıklayınız. Yandaki anahtar görülecektir. Bu anahtarı 

“açık” konuma   getirirseniz; herhangi bir kameranın saatini 

değiştirdiğinizde diğer playback oynayan kameraların saati de 

değişecektir. 

 

9. Kayıt Tipine Göre Playback: Kayıt cihazınız “Normal” (Sürekli), 

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

“PIR” 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. Yanda 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 sağ üst 

köşedeki “Kapat” ikonuna   tıklayınız. Açılan yeni ekranda, yanda 

görüldüğü gibi, sadece hareketli kayıtlar (sarı renkli kayıtlar) 

görülecek ve oynayacaktır. 

 

10. Playback oynatma ikonları: Playback ekranına girdiğinizde, 

görüntünün altında aşağıda gördüğünüz butonları göreceksiniz. 

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. 

 

11. Sesli Kayıt Oynatma: Eğer IP kameranızın ses desteği varsa veya 

kayıt cihazınıza bağlı kameranız sesli ise (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 olan kamera, seçili 

kameradır). 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. 

 

12. 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 

“Görüntülerin Cep Telefonuna Kaydı ve Oynatılması” dokümanına 

bakınız. 

 

13. 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 

“Görüntülerin Cep Telefonuna Kaydı ve Oynatılması” dokümanına 

bakınız. 

 

 

Cihazınızın 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. 
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