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Mobil Cihaz Uygulaması
United Security Mobil Uygulaması, United Security
marka DVR, NVR ve IP kameraların mobil cihazlar
(telefonlar, tabletler vb) üzerinden canlı olarak
izlenmesi ve uzak playback yapılması için geliştirilmiş,
profesyonel bir uygulamadır.
Bu uygulamayı iOS işletim sistemi ile çalışan mobil
cihazlar için “AppStore” dan veya Android işletim
sistemi ile çalışan mobil cihazlar için “Google Play
Store” dan “United Security” ismi ile aratarak ücretsiz
olarak indirebilirsiniz {Resim 1}.
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Resim 1

Uygulamayı mobil cihazınıza indirdikten sonra
aşağıdaki ekran açılacaktır {Resim 2}.
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Resim 2
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Cihaz Ekleme
Herhangi bir United Security kayıt cihazını (DVR
ve NVR) veya United Security IP kamerayı mobil
cihazınız üzerinden izleyebilmek için, öncelikle
bunu mobil cihazınıza eklemeniz gerekir. Bunu 3
farklı yöntemle yapabilirsiniz.
Manuel Cihaz Ekleme
Eğer mobil cihazınıza tanımlayacağınız kayıt
cihazının (veya IP kameranın bilgilerini biliyorsanız,
bu cihazı manuel olarak tanımlayabilirsiniz.
Bunun için;
1- Mobil uygulamanızın “United Security-Canlı”
ekranını açınız {Resim 2}.
2- Ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Seç” (veya )
ikonuna tıklayınız {Resim 2-1}.
3- Üzerinde “Cihazlar” yazan ekran açılacak ve eğer
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mobil cihazınıza daha önceden tanımlanmış kayıt
cihazı veya IP kamera varsa onlar listelenecektir
{Resim 107}.
1

Resim 3
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4- Bu ekranın sağ üst köşesindeki “+” ikonuna
tıklayınız {Resim 3-1}.
Aşağı doğru, üç seçenekli bir pencere açılacaktır
{Resim 4}.
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Resim 4

5- Açılan seçenekler içinde “Manuel Ekleme“
seçeneğine tıklayınız {Resim 4-1}.
Android uygulama için “Yeni Cihaz”, iOS uygulama
içinse “Cihaz” isimli pencere açılacaktır {Resim 5}.
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Resim 5

6- Açılan penceredeki alanları aşağıdaki şekilde
doldurunuz.
Cihaz Adı: {Resim 5-1} Bu alana, kaydedeceğiniz
kayıt cihazı (veya IP kamera) için istediğiniz ismi
verebilirsiniz. Örneğin, “United Security Ofis”
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yazabilirsiniz.
Giriş Tipi: {Resim 5-2} Bu satırın en sağındaki oka
{Resim 6} tıkladığınızda “IP/DOMAIN” ve “Cihaz ID
(P2P)” olmak üzere iki seçenek açılacaktır.
IP/DOMAIN: {Resim 6-2} Kayıt cihazınıza (veya IP
kameranıza), IP adresi üzerinden bağlanmak için
bu seçeneği seçiniz. Alt satırda “ Cihaz ID” satırının
yerinde “IP Adresi” isimli satır belirecektir {Resim
5-3}. Buraya cihazın bulunduğu yerin IP numarasını
yazınız.
Cihaz ID (P2P): Bu seçeneği seçtiğinizde, kayıt
cihazınıza (veya IP kameranıza) IP adresi girmeden,
sadece cihazınıza özel bir “Cihaz ID” si üzerinden
bağlanabilirsiniz. Bu seçeneği seçtiğinizde, ekranda
“Cihaz ID” satırı {Resim 5-3} gözükecektir.
Bu aşamada, “Cihaz ID” sinin girişini iki şekilde
yapabilirsiniz:
• “Cihaz ID” satırına {Resim 5-3}, kayıt cihazının
(veya IP kameranın) üzerindeki Kare Kod (QR Code)
etiketinde yazılı olan ID’yi {Resim 7} telefonunuzun
klavyesini kullanarak girebilirsiniz.
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ID: USX170020033742274466

Resim 7

• Veya “Cihaz ID” satırında bulunan Kare Kod
(QR Code) ikonuna {Resim 5-4} tıklayarak tarama
ekranını {Resim 8} açabilir ve kayıt cihazının (veya IP
kameranın) üzerindeki karekodu {Resim 8-1} mobil
cihazınıza okutabilirsiniz.
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Resim 8

Eğer kayıt cihazınızın üzerinde Kare Kod (QR Code)
etiketi bulunmuyorsa, “Cihaz ID” sine veya Kare
Kod’a (QR Code) erişmek için, fareyi kullanarak
imleçi ekranın altına getiriniz. Aşağıda “Ana Menü
İkonları” açılacaktır.
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Bu ikonların en sağındaki “ “ ikonuna tıklayarak
bilgi ekranını açınız {Resim 9}. Bu ekrandan “Cihaz
ID”sini görebilir veya Kare Kod’u (QR Code) mobil
cihazınıza okutabilirsiniz.

Parametre
Genel

Kayit Arama

Cihaz

Sistem

Cihaz ID’si

000001

Kullanicilar

Cihaz Adi

1080P-HY16N

Bilgi

Cihaz Tipi

HY-DVR

Donanim Versiyonu

DM-325

Yazilim Versiyonu

V7.1.0-20170828

IE Client Versiyonu

V1.0.1.12

IP Adresi

192.168.12.79

MAC Adresi

58-EE8-76-000-DA-04

HDD Hacmi

19863G

Video Formati

PAL

Client Portu

90000

HTTP Portu

90

P2PID

USX170020033742274466

Bilgi
Kanal Bilgisi
Kayit Bilgisi
Log

Gelismis

Kapat

Sakla

İptal

Resim 9
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Medya Port: {Resim 5-5} Kayıt cihazınızın (veya
IP kameranızın), [Ana Menü] => [Parametre]
=> [Network] => [Network] ekranına giriniz.
Bu ekrandaki “Client Port” alanında yazan port
numarasını buraya yazınız.
Kullanıcı Adı: {Resim 5-6} Cihaza hangi yetkiyle
bağlanacaksanız onun kullanıcı adını giriniz (“admin”
veya “user1” gibi).
Şifre: {Resim 5-7} Yukarıda yazmış olduğunuz
kullanıcı adı (“admin” veya “user1”) için cihaza
tanımlanmış olan şifreyi giriniz.
7- Sağ üst köşedeki “Kaydet” (Sakla) alanına {Resim
5-8} tıklayınız.
8- Eğer yukarıda girdiğiniz bilgiler doğruysa ve
United Security kayıt cihazınız (veya IP kameranız)
network’e bağlıysa, mobil cihazınız otomatik
olarak bağlantı kuracak ve “United Security-Canlı”
ekranını açarak kamera görüntülerini göstermeye
başlayacaktır.
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Çevirimiçi Cihaz Ekleme
Bu seçenekte, mobil cihazınızın bağlı olduğu
network’ü taratabilir ve bu network’teki kayıt
cihazlarını ve IP kameraları mobil cihazınıza
otomatik olarak tanıtabilirsiniz.
Bunun için, aşağıdaki işlemleri yapınız:
1- Mobil uygulamanızın “United Security-Canlı”
ekranını açınız {Resim 2}.
2- Ekranın sağ üst köşesinde bulunan “ ” (veya
“Seç”) ikonuna tıklayınız {Resim 2-1}.
Üzerinde “Cihazlar” yazan ekran açılacak ve eğer
mobil cihazınıza daha önceden tanıtılmış kayıt
cihazı (veya IP kamera) varsa onlar listelenecektir.
3- Bu ekranın sağ üst köşesindeki “+” ikonuna
tıklayınız {Resim 3-1}.
Aşağı doğru, üç seçenekli bir pencere açılacaktır.
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Resim 10

4- Açılan seçenekler içinde “Çevirimiçi Cihaz“
seçeneğine tıklayınız {Resim 10-1}.
5- Uygulamanız bağlı olduğunuz networkü
tarayarak uygun olan cihazları listeleyecektir {Resim
11}. Eğer networkte herhangi bir kayıt cihazı (veya IP
kamera) yoksa, ekranda “Cihaz bulunamadı” uyarısı
çıkacaktır.
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Resim 11

6- Bu ekranda listelenen kayıt cihazlarından (veya
IP kameralardan) eklemek istediklerinizin sağında
bulunan gri “ ” ikonuna basarak rengini maviye
çeviriniz “ “.
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7- Seçiminizi yaptıktan sonra ekranın altındaki “Cihaz
Ekle” ikonuna {Resim 11-1} basınız.
8- Ekranda “Ekleme başarılı” uyarısı gözükecektir.
Eğer daha önce cihazınıza tanımlamış olduğunuz
bir kayıt cihazını (veya IP kamerayı) tekrar seçip
eklemek istediyseniz, ekranda “Cihaz zaten mevcut”
uyarısı gözükecektir.
9- Bu aşamada, ilgili kayıt cihazını (veya IP kamerayı)
mobil cihazınıza tanıttığınız fakat kullanıcı adı
ile şifresini girmediğiniz için cihaza bağlantı
yapılamayacaktır. Bu cihazın bilgilerini girmek için,
ekranın sol üst köşesindeki “ ” ikonuna tıklayarak
önceki sayfaya dönünüz {Resim 3}.
10- Ekranda mobil cihazınıza tanımlanmış olan tüm
cihazlar listelenecek ve sizin son olarak eklediğiniz
kayıt cihazı (veya IP kamera) en altta gözükecektir.
11- Kullanıcı adını ve şifresini girmek istediğiniz
cihazın üzerine tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır.
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Resim 12

12- Açılan penceredeki alanları aşağıdaki şekilde
doldurunuz.
Cihaz Adı: {Resim 12-1} Bu alana, kaydedeceğiniz
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kayıt cihazı (veya IP kamera) için istediğiniz ismi
verebilirsiniz. Örneğin, “United Security Ofis”
yazabilirsiniz.
Giriş Tipi: {Resim 12-2} Bu satırın en sağındaki oka
{Resim 13} tıkladığınızda “IP/DOMAIN” ve “Cihaz ID
(P2P)” olmak üzere iki seçenek açılacaktır.
IP/DOMAIN: {Resim 13-2} Kayıt cihazınıza (veya IP
kameranıza), IP adresi üzerinden bağlanmak için
bu seçeneği seçiniz. ve “Cihaz ID” satırı yerinde “IP
Adresi” isimli satır belirecektir {Resim 12-3}. Buraya
cihazın bulunduğu yerin IP numarasını yazınız.
Cihaz ID (P2P): {Resim 13-1} Bu seçeneği
seçtiğinizde, kayıt cihazınıza (veya IP kameranıza) IP
adresi girmeden, sadece cihazınıza özel bir “Cihaz
ID” si üzerinden bağlanabilirsiniz. Bu seçeneği
seçtiğinizde, ekranda “Cihaz ID” satırı {Resim 12-3}
gözükecektir.
Bu aşamada, “Cihaz ID” sinin girişini iki şekilde
yapabilirsiniz:
• “Cihaz ID” satırına {Resim 12-2}, kayıt cihazının
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(veya IP kameranın) üzerindeki Kare Kod (QR Code)
etiketinde yazılı olan ID’yi {Resim 14} telefonunuzun
klavyesini kullanarak girebilirsiniz.

ID: USX170020033742274466

Resim 14

• Veya “Cihaz ID” satırında bulunan Kare Kod (QR
Code) ikonuna {Resim 12-4} tıklayarak tarama
ekranını {Resim 15} açabilir ve kayıt cihazının (veya
IP kameranın) üzerindeki karekodu {Resim 15-1}
mobil cihazınıza okutabilirsiniz.
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Resim 15

Eğer kayıt cihazınızın üzerinde Kare Kod (QR Code)
etiketi bulunmuyorsa, “Cihaz ID” sine veya Kare
Kod’a (QR Code) erişmek için, fareyi kullanarak
imleçi ekranın altına getiriniz. Aşağıda “Ana Menü
İkonları” açılacaktır.
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Bu ikonların en sağındaki “ “ ikonuna tıklayarak
bilgi ekranını açınız {Resim 16}. Bu ekrandan “Cihaz
ID”sini görebilir veya Kare Kod’u (QR Code) mobil
cihazınıza okutabilirsiniz.

Parametre
Genel

Kayit Arama

Cihaz

Sistem

Cihaz ID’si

000001

Kullanicilar

Cihaz Adi

1080P-HY16N

Bilgi

Cihaz Tipi

HY-DVR

Donanim Versiyonu

DM-325

Yazilim Versiyonu

V7.1.0-20170828

IE Client Versiyonu

V1.0.1.12

IP Adresi

192.168.12.79

MAC Adresi

58-EE8-76-000-DA-04

HDD Hacmi

19863G

Video Formati

PAL

Client Portu

90000

HTTP Portu

90

P2PID

USX170020033742274466

Bilgi
Kanal Bilgisi
Kayit Bilgisi
Log

Gelismis

Kapat

Sakla

İptal

Resim 16

Medya Port: {Resim 12-5} Kayıt cihazınızın (veya
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IP kameranızın), [Ana Menü] => [Parametre]
=> [Network] => [Network] ekranına giriniz.
Bu ekrandaki “Client Port” alanında yazan port
numarasını buraya yazınız.
Kullanıcı Adı: {Resim 12-6} Cihaza hangi yetkiyle
bağlanacaksanız onun kullanıcı adını giriniz (“admin”
veya “user1” gibi).
Şifre: {Resim 12-7} Yukarıda yazmış olduğunuz
kullanıcı adı (“admin” veya “user1”) için cihaza
tanımlanmış olan şifreyi giriniz.
13- Sağ üst köşedeki “Kaydet” (Sakla) alanına {12-8}
tıklayınız.
14- Eğer yukarıda girdiğiniz bilgiler doğruysa ve
United Security kayıt cihazınız (veya IP kameranız)
network’e bağlıysa, mobil cihazınız otomatik
olarak bağlantı kuracak ve “United Security-Canlı”
ekranını açarak kamera görüntülerini göstermeye
başlayacaktır.
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Mobil Cihazdan Mobil Cihaza Aktarım
Bir mobil cihaza (örneğin Cihaz1) tanımlanmış olan
kayıt cihazlarının veya IP kameraların bilgilerini
farklı bir mobil cihaza (örneğin Cihaz2) kolaylıkla
aktarabilirsiniz.
Bunun için aşağıdaki işlemleri yapınız.
1- Hangi cihazdan bilgi aktaracaksanız (Cihaz1) o
cihazın sol üst köşesindeki “Ana Menü” ikonuna
“ ” bastıktan sonra “Cihazlar” seçeneğine tıklayınız.

Resim 17
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O anda cihaza tanımlanmış olan kayıt cihazları ve IP
kameralar listelenecektir.

Resim 18

2- Cihaz listesinin hemen altındaki “Kare Kod (QR
Code) Yarat” (veya “Cihazları Dışa Aktar”) ikonuna
tıklayınız.
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3- Listelenen cihazların içinde hangilerini diğer
mobil cihaza (Cihaz2) aktarmak istiyorsanız, o
cihazların sağ tarafındaki gri renkli “
“ ikonuna
tıklayarak rengini mavi yapınız {Resim 19-1}
(yanında mavi renkli “
“ ikonu bulunan cihazlar
seçili olan cihazlardır).

1

Resim 19

2
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4- “Tamam” (veya “Tamamlandı”) alanına {Resim 192} tıklayınız.
5- Ekranda özel bir Kare Kod (QR Code) {Resim 20}
belirecektir.

1

Resim 20

6- Bu ekran açık durumdayken diğer mobil cihazdaki
(Cihaz2) United Security Mobil uygulamasını açınız.
7- Ekranın sol üst köşesindeki “Ana Menü” ikonuna
“ ” tıklayarak “Cihazlar” seçeneğini seçiniz {Resim
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17}. Üzerinde “Cihazlar” yazan ekran açılacak ve
eğer mobil cihazınıza daha önceden tanıtılmış kayıt
cihazı (veya IP kamera) varsa onlar listelenecektir.
8- Bu ekranın sağ üst köşesindeki “+” (veya “Seç”)
ikonuna tıklayınız {Resim 21-1}.
Aşağı doğru, üç seçenekli bir pencere açılacaktır.
1

Resim 21
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9- Açılan seçenekler içinde “Cihazları İçeri Aktar” (Kare
Kodu (QR Code) Tara) seçeneğine tıklayınız.
10- Ekranda bir tarama ekranı belirecektir. Bunu
kullanarak ilk cihazın (Cihaz 1) ekranında açılmış
bulunan Kare Kodu (QR Code) okutunuz.
11- Böylelikle ilk cihazda (Cihaz1) seçmiş olduğunuz
kayıtlı cihazlar otomatik olarak ikinci cihaza (Cihaz2)
aktarılmış olacak ve ekranda listelenecektir.

Resim 22
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12- Listelenen bu cihazları mobil cihazınıza eklemek
için her bir cihazın sağındaki gri ikonlara “
“
basarak renginin mavi olmasını sağlayınız.
13- Son olarak ekranın altındaki “Cihaz Ekle”
(Tamam) butonuna basarak bu cihazları mobil
cihazınıza kaydediniz.
14- Bu işlemlerin yaptıktan sonra cihazınıza şifre
girmenize gerek yoktur. İlk cihazda tanımlı olan
kullanıcı adı ve şifre otomatik olarak ikinci cihaza da
aktarılmış olur.
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