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Hareket Algılama

United Security kayıt cihazınız, kameralardan biri 
hareket algıladığında, aşağıda belirtilen işlemleri 
başlatabilme özelliğine sahiptir. 

• Sesli uyarı
• Mesaj gösterme
• Tam ekran yapma
• Alarm Çıkışı
• E-mail gönderme
• Kayıt başlatma

Dikkat: Hareket algılama özelliği sadece AHD, TVI, 
CVI ve CVBS tipi kameralar ile United Security marka 
IP kameralar için geçerlidir. Eğer United Security kayıt 
cihazınıza farklı markada bir IP kamera bağlamışsanız 
(Onvif ) söz konusu IP kamera cihazınızın hareket 
algılama özelliğini desteklemeyebilir.
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Resim 34
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Hareket Algıladığında Sesli Uyarı
United Security kayıt cihazınıza bağlı kameralardan 
herhangi biri hareket algıladığında, cihazınızın “bip” 
sesi ile uyarı vermesini istiyorsanız;
1- Cihazınızın [Ana Menü] => [Parametre] => [Alarm] 
=> [Hareket] menüsüne gidiniz {Resim 34}.
2- Hangi kamera için bu özelliğin aktif olmasını istiyor-
sanız, “Kanal” alanından {Resim 34-1} o kanalı seçiniz.
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3- O kanal için “Etkin” alanını {Resim 34-2} “Etkin” 
konuma getiriniz.
4- O kanal için “Sesli Uyarı” {Resim 34-3} alanına 
gelerek, cihazın ne kadar süreyle sesli uyarı 
vereceğini belirleyiniz (10sn, 20sn vb). Bu seçeneğin 
“Devre Dışı” olması, o kanalın hareket algıladığında 
sesli uyarı vermemesi anlamına gelecektir.
5- “Sakla” butonuna basarak, o kanal için ayarları 
kaydediniz.
6- Bu özelliğin başka kameralar için de aktif 
olmasını istiyorsanız, ikinci adımda belirtilen “Kanal” 
alanından {Resim 34-1} farklı bir kanal seçiniz ve 
sonraki adımları her bir kanal için ayrı ayrı yaparak 
kaydediniz.
7- “Hareket Alanının Ayarlanması” başlığı altında 
açıklanan konulara dikkat ederek, seçtiğiniz her 
kamera için “hareket alanını” ayrı ayrı ayarlayınız ve 
kaydediniz.
8- “Hareket Hassasiyetinin Ayarlanması” başlığı 
altında belirtilen konulara dikkat ederek, seçtiğiniz 
her kamera için “hareket hassasiyetini” ayrı ayrı 
ayarlayınız ve kaydediniz.
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Hareket Algıladığında Mesaj Gösterme
United Security kayıt cihazınıza bağlı kameralardan 
herhangi biri hareket algıladığında, bunu ekranda 
uyarı ikonu ile göstermesi için,
1- [Ana Menü] => [Parametre] => [Alarm] => 
[Hareket] menüsüne gidiniz {Resim 34}.
2- Hangi kamera için bu özelliğin aktif olmasını 
istiyorsanız, “Kanal” alanından {Resim 34-1} o kanalı 
seçiniz.
3- O kanal için “Etkin” alanını {Resim 34-2} “Etkin” 
konuma getiriniz.
4- O kanal için “Mesaj Göster” kutucuğunu {Resim 
34-4} işaretleyiniz.
5- “Sakla” butonuna basarak, o kanal için ayarları 
kaydediniz.
6- Bu özelliğin başka kameralar için de aktif 
olmasını istiyorsanız, ikinci adımda belirtilen “Kanal” 
alanından {Resim 34-1} farklı bir kanal seçiniz ve 
sonraki adımları her bir kanal için ayrı ayrı yaparak 
kaydediniz.
7- “Hareket Alanının Ayarlanması” başlığı altında 
açıklanan konulara dikkat ederek, seçtiğiniz her 
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kamera için “hareket alanını” ayrı ayrı ayarlayınız ve 
kaydediniz.
8- “Hareket Hassasiyetinin Ayarlanması” başlığı 
altında belirtilen konulara dikkat ederek, seçtiğiniz 
her kamera için “hareket hassasiyetini” ayrı ayrı 
ayarlayınız ve kaydediniz.

Seçili alanda hareket olduğunda, ekranda yeşil M  
veya kırmızı M  renkli ikon belirecektir. Bu ikonun 
yeşil renkli M  olması, o kanalın sadece hareket 
algıladığını, ancak hareketli kayıt yapmadığını belirtir. 
Eğer bu işaret kırmızı renkli M  ise kanal hareket 
algılamış ve hareketli kayda başlamış demektir 
(kırmızı ikon daima kayıt yapılan kayıt tipini belirtir).

Hareket Algıladığında“Tam Ekran” Yapma
United Security kayıt cihazınıza bağlı kameralardan 
herhangi biri hareket algıladığında, o kameranın tam 
ekran olmasını istiyorsanız; 
1- Ana Menü] => [Parametre] => [Alarm] => 
[Hareket] menüsüne gidiniz {Resim 34}.
2- Hangi kamera için bu özelliğin aktif olmasını 
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istiyorsanız, “Kanal” alanından {Resim 34-1} o kanalı 
seçiniz.
3- O kanal için “Etkin” alanını {Resim 34-2} “Etkin” 
konuma getiriniz.
4- O kanal için “Tam Ekran” kutucuğunu {Resim 34-5} 
işaretleyiniz.
5- “Sakla” butonuna basarak, o kanal için ayarları 
kaydediniz.
6- Bu özelliğin başka kameralar için de aktif 
olmasını istiyorsanız, ikinci adımda belirtilen “Kanal” 
alanından {Resim 34-1} farklı bir kanal seçiniz ve 
sonraki adımları her bir kanal için ayrı ayrı yaparak 
kaydediniz.
7- “Hareket Alanının Ayarlanması” başlığı altında 
açıklanan konulara dikkat ederek, seçtiğiniz her 
kamera için “hareket alanını” ayrı ayrı ayarlayınız ve 
kaydediniz.
8- “Hareket Hassasiyetinin Ayarlanması” başlığı 
altında belirtilen konulara dikkat ederek, seçtiğiniz 
her kamera için “hareket hassasiyetini” ayrı ayrı 
ayarlayınız ve kaydediniz.
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Hareket Algıladığında Alarm Çıkışı
Bu özellik, sadece “Alarm giriş” özelliği olan cihazlar 
için geçerlidir. Bu özellik sayesinde United Security 
kayıt cihazınıza herhangi bir kanalı hareket 
algıladığında, alarm çıkışına bağlanacak herhangi 
bir harici cihaz (örneğin siren, flaşör) otomatik olarak 
tetiklenerek devreye sokulabilir.
Ancak, söz konusu harici cihazların alarm çıkışına 
ne şekilde bağlanacağı konusunda cihazı satın 
aldığınız firmanın teknik servisinden destek almanız 
gerekecektir.
Eğer United Security kayıt cihazınıza bağlı kameralardan 
herhangi biri hareket algıladığında cihazın Alarm 
Çıkışını aktive etmek istiyorsanız ;
1-Cihazınızın [Ana Menü] => [Parametre] => [Alarm] 
=> [Hareket] menüsüne gidiniz {Resim 34}.
2- Hangi kamera için bu özelliğin aktif olmasını istiyorsanız, 
“Kanal” alanından {Resim 34-1} o kanalı seçiniz.
3- O kanal için “Etkin” alanını {Resim 34-2} “Etkin” 
konuma getiriniz.
4- O kanal için “Alarm Çıkışı” kutucuğunu {Resim 34-
8} işaretleyiniz.
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5- “Sakla” butonuna basarak, o kanal için ayarları 
kaydediniz.
6- Bu özelliğin başka kameralar için de aktif 
olmasını istiyorsanız, ikinci adımda belirtilen “Kanal” 
alanından {Resim 34-1} farklı bir kanal seçiniz ve 
sonraki adımları her bir kanal için ayrı ayrı yaparak 
kaydediniz.
7- “Hareket Alanının Ayarlanması” başlığı altında 
açıklanan konulara dikkat ederek, seçtiğiniz her 
kamera için “hareket alanını” ayrı ayrı ayarlayınız ve 
kaydediniz.
8- “Hareket Hassasiyetinin Ayarlanması” başlığı 
altında belirtilen konulara dikkat ederek, seçtiğiniz 
her kamera için “hareket hassasiyetini” ayrı ayrı 
ayarlayınız ve kaydediniz.

Hareket Algıladığında E-Mail Gönderme
Cihazınızın herhangi bir kanalı hareket algıladığında, 
ilgili kanalın anlık resim çekerek istediğiniz Email 
adresine göndermesini sağlayabilirsiniz.
Bunun için;



United SecurityR

78

1- United Security kayıt cihazınızın [Ana Menü] => 
[Parametre] => [Alarm] => [Hareket] menüsüne 
gidiniz {Resim 34}.
2- Hangi kamera için bu özelliğin aktif olmasını 
istiyorsanız, “Kanal” alanından {Resim 34-1} o kanalı 
seçiniz.
3- O kanal için “Etkin” alanını {Resim 34-2} “Etkin” 
konuma getiriniz.
4- O kanal için “Email Gönder” kutucuğunu seçiniz 
{Resim 34-12}.
5- “Sakla” butonuna basarak, o kanal için ayarları 
kaydediniz.
6- Bu özelliğin başka kameralar için de aktif 
olmasını istiyorsanız, ikinci adımda belirtilen “Kanal” 
alanından {Resim 34-1} farklı bir kanal seçiniz ve 
sonraki adımları her bir kanal için ayrı ayrı yaparak 
kaydediniz.
7- “Hareket Alanının Ayarlanması” başlığı altında 
açıklanan konulara dikkat ederek, seçtiğiniz her 
kamera için “hareket alanını” ayrı ayrı ayarlayınız ve 
kaydediniz.
8- “Hareket Hassasiyetinin Ayarlanması” başlığı 
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altında belirtilen konulara dikkat ederek, seçtiğiniz 
her kamera için “hareket hassasiyetini” ayrı ayrı 
ayarlayınız ve kaydediniz.
9- Bu aşamada Email hesabınızın yapılandırılması 
gerekmektedir. Bunun için ;
a- United Security kayıt cihazınızın [Ana Menü] => 
[Parametre] => [Network] => [Email]  menüsüne 
{Resim 35} giriniz.
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b- “Email” seçeneğini {Resim 35-1} “Etkin” olarak 
değiştiriniz.
c- ”Şifreleme” alanından {Resim 35-2} “Otomatik” 
seçeneğini seçiniz.
d- “SMTP Port” alanına {Resim 35-3} gönderici olarak 
kullanılacak olan Email adresinin SMTP portunu, 
“SMTP Server” alanına ise {Resim 35-4} yine bu Email 
hesabının SMTP Server adresini yazınız. Bu bilgiler 
her mail servis sağlayıcı için (gmail, hotmail vb) 
farklıdır ve internette servis sağlayıcınızın adının 
yanına “SMTP mail ayarları” yazıp aratarak bu bilgilere 
erişebilirsiniz.
e- “Kullanıcı Adı” alanına {Resim 35-5} gönderici 
olarak kullanılacak olan Email adresini yazınız.
f- “Şifre” alanına {Resim 35-6} bu Email adresinizin 
şifresini yazınız. Bu satırın yanındaki “Göster” 
kutucuğunu {Resim 35-7}  işaretlerseniz, yazdığınız 
şifre görünür olacaktır.
g- “Gönderici” alanına {Resim 35-8} United Security 
kayıt cihazınızı tanımlamak için bir isim giriniz. Bu 
isim, gönderilecek olan Email’in hangi cihazdan 
geldiğini anlamanız için kullanılacaktır. Örneğin 
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“United Security DVR” gibi bir isim yazabilirsiniz.
h- United Security kayıt cihazınızın modeline bağlı 
olarak “Alıcı” alanları {Resim 35-9} bir veya daha fazla 
olabilir. Bu alanlara United Security kayıt cihazınızın 
hangi Email adreslerine mail göndermesini 
istiyorsanız, o Email adreslerini yazınız.
i- “Sıklığı” alanından {Resim 35-10} United Security 
kayıt cihazınızın hareket algılaması devam ettiği 
sürece ne kadar sürede bir mail göndermesini 
istiyorsanız o süreyi seçiniz. 
j- “Sakla” butonuna basarak ayarları kaydediniz.
k- “Test Email” butonuna {Resim 35-11} basınız. Eğer 
Email hesabınızın yapılandırması doğru ise, United 
Security kayıt cihazınız “Alıcı” alanlarına yazmış 
olduğunuz hesaplara mail gönderecektir. Eğer “Alıcı” 
alanına yazdığınız mail hesabına mail gelmiyorsa, 
yukarıda yapmış olduğunuz ayarlar yanlıştır veya 
cihazınızın internet bağlantısında sorunlar olabilir. 
Kontrol ederek tekrar deneyiniz.
10- Bu adımda, kameraların haftanın hangi gün 
ve saat aralıklarında hareket algıladığında Email 
göndereceğini belirlemeniz gerekir.
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Bunun için,
a- United Security kayıt cihazınızın [Ana Menü] 
=> [Parametre] => [Network] => [Haftalık Email 
Programı] sayfasına giriniz {Resim 36}
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b- “Kanal” alanından {Resim 36-1}, hangi kameranın 
hareket algılaması durumunda Email göndermesini 
istiyorsanız onu seçiniz.
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c- Yeşil renkli “Hareket” butonuna {Resim 36-2} 
tıklayınız.
d- Takvim alanına gelerek {Resim 36-3}, bu özelliğinin 
aktif olmasını istediğiniz gün ve saat dilimlerini imleç 
ile tarayarak seçiniz.
e- “Sakla” butonuna {Resim 36-4} basarak kaydediniz.
f- Eğer United Security kayıt cihazınızın birden 
fazla kamerasında hareket olduğunda Email 
göndermesini istiyorsanız, yukarıdaki “b” adımında 
belirtilen “Kanal” alanından {Resim 36-1} farklı bir 
kamera seçiniz ve sonraki adımları her bir kanal için 
ayrı ayrı yaparak kaydediniz.
Buradaki örnekte {Resim 36}, 1 nolu kamera, 
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve 
Cumartesi günleri 09:00-18:00 saatleri arasında 
hareket gördüğünde mail gönderecek, diğer gün ve 
saatlerde mail göndermeyecektir.

Hareket Algıladığında Kayıt Başlatma
United Security kayıt cihazınızın kanallarından 
herhangi biri hareket algıladığında, istediğiniz 
kanalların kaydının otomatik olarak başlamasını 
sağlamak için;
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1- United Security kayıt cihazınızın [Ana Menü] => 
[Parametre] => [Alarm] => [Hareket] menüsüne 
gidiniz {Resim 34}.
2- Hangi kamera için bu özelliğin aktif olmasını 
istiyorsanız, “Kanal” alanından {Resim 34-1} o kanalı 
seçiniz.
3- O kanal için “Etkin” alanını {Resim 34-2} “Etkin” 
konuma getiriniz.
4-“Alarm Sonrası Kayıt” alanından {Resim 34-6} 
hareket oluştuktan sonra ne kadar süreyle kayıt 
yapılmasını istiyorsanız, o süreyi seçiniz.
5- “Kayıt Kanalı” alanına {Resim 34-7} gelerek, 
otomatik kayda başlamasını istediğiniz kameraları 
seçiniz. Eğer 1 nolu kanalın (Knl1) hareket algılama 
özelliğini ayarlıyorsanız, fabrika çıkış ayarlarına göre 
bu alanda {Resim 34-7} sadece 1 nolu kanalın rengi 
mavi ile seçili olarak gelecektir. Fakat siz isterseniz, 
1 nolu kanal hareket algıladığında başka kanalların 
da (örneğin 3 ve 5 nolu kanallar) kayda başlamasını 
ayarlayabilirsiniz. Bunun için Kayıt Kanalı bölümünde 
{Resim 29-7} 1, 3 ve 5 nolu kanalların seçili yani 
renginin mavi olması gerekir.
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6- “Sakla” butonuna basarak, o kanal için ayarları 
kaydediniz.
7- Bu özelliğin başka kameralar için de aktif 
olmasını istiyorsanız, ikinci adımda belirtilen “Kanal” 
alanından {Resim 34-1} farklı bir kanal seçiniz ve 
sonraki adımları her bir kanal için ayrı ayrı yaparak 
kaydediniz.
8- “Hareket Alanının Ayarlanması” başlığı altında 
açıklanan konulara dikkat ederek, seçtiğiniz her 
kamera için “hareket alanını” ayrı ayrı ayarlayınız ve 
kaydediniz.
9- “Hareket Hassasiyetinin Ayarlanması” başlığı 
altında belirtilen konulara dikkat ederek, seçtiğiniz 
her kamera için “hareket hassasiyetini” ayrı ayrı 
ayarlayınız ve kaydediniz.
10- Bu ayarlara ilaveten cihazın Kayıt Takvimini de 
ayarlayarak söz konusu etkinliğin haftanın hangi gün 
ve saatlerinde aktif olacağını belirlemeniz gerekir.
Bunun için;
a- United Security kayıt cihazınızın [Ana Menü] => 
[Parametre] => [Kayıt] => [Haftalık Kayıt Programı] 
menüsüne {Resim 37} gidiniz.
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b- “Kanal” alanından {Resim 37-1} hangi kameranın 
hareket gördüğünde kayıt başlatmasını istiyorsanız o 
kanalı seçiniz.
c- Sarı renkli “Hareket” butonuna {Resim 37-2} basınız.
d- Takvim alanına gelerek {Resim 37-3}, bu özelliğinin 
aktif olmasını istediğiniz gün ve saat dilimlerini imleç 
ile tarayarak seçiniz.
d- “Sakla” butonuna basarak kaydediniz.
e- Eğer birden fazla kamerada hareket olduğunda 
kaydın başlamasını istiyorsanız, yukarıda “b” adımına 
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{Resim 37-1} giderek farklı bir kanal seçiniz ve sonraki 
adımları her bir kanal için ayrı ayrı yaparak kaydediniz.

Buradaki resimde {Resim 37-3} gösterilen örnekte 
haftanın her günü ve günün her saati sarı renk ile 
seçili olduğu için, 1 nolu kamerada günün herhangi 
bir saatinde olabilecek hareketler ilgili kameraların 
otomatik kaydını başlatacaktır.

Hareket Alanının Ayarlanması
Kamera görüntüsü içinde, hangi alanlarda 
hareket olduğunda bunun kayıt cihazı tarafından 
algılanmasını istiyorsanız, bu alanı aşağıdaki şekilde 
seçebilir, seçimi değiştirebilirsiniz.
1- United Security kayıt cihazınızın [Ana Menü] => 
[Parametre] => [Alarm] => [Hareket] menüsüne 
{Resim 34} gidiniz
2- “Ayar” butonuna {Resim 34-10} basınız.
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Resim 38

3- Açılan ekranda {Resim 38} görüntünün hangi 
alanında hareket oluştuğunda cihazın onu 
algılamasını istiyorsanız, o alanı seçebilirsiniz. Bu alan, 
fabrika çıkışında gösterildiği şekilde gelmektedir ve 
bu durumda ekranın tümü seçili demektir.
Pembe renkli alanlar, hareket algılama özelliği açık 
olan alanlardır. Fare ile ekrandaki bazı bölgelerin 
üzerine tıklayarak bu bölgeleri şeffaf yapabilir, diğer 
bir deyişle bu alanların hareket algılama özelliğini 
iptal edebilirsiniz.
Resimdeki örnekte {Resim 39} “A” bölgesinin hareket 
algılama özelliği açık, “B” bölgesinin hareket algılama 
özelliği kapalıdır. “B” bölgesinde hareket olsa bile 
United Security kayıt cihazınız bu hareketleri 
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algılamayacak ve tepki vermeyecektir.
Bu özelliğin her bir kanal için ayrı ayrı yapıldığından
 ve saklandığından emin olunuz.

A

B

Resim 39

Hareket Hassasiyetinin Ayarlanması
United Security kayıt cihazınızın [Ana Menü] => 
[Parametre] => [Alarm] => [Hareket] ekranındaki 
“Hassasiyet” alanına {Resim 34-11} gelerek, seçili alan 
içinde oluşabilecek hareketlerin hassasiyet derecesini 
seçiniz. Bu değerin daha yüksek olması, cihazın daha 
küçük hareketleri hareket olarak göreceği, daha düşük 
olması ise, cihazın ancak büyük objelerin hareket 
etmesi durumunda hareketi algılayabileceği anlamına 
gelmektedir.
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