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1-) UYGULAMAYA CİHAZ EKLEME 

Uygulamayı açtıktan sonra aşağıdaki adımları takip ederek cihazınızı ekleyebilirsiniz.  

  

 Yaptığınız ayarların tekrar silinmemesi ve diğer telefon, tabletlerinizle senkronize 

olması amacıyla programa e-posta adresinizi kullanarak kayıt olabilirsiniz. 

  Kayıt olmak istemiyorsanız “demo oturum aç” yazısına tıklayarak oturum 

açabilirsiniz.  

  

 3 numaralı resimdeki alanları kendinize göre tamamlayınız. 

 Kullanıcı adı: İstediğiniz ve hatırlayacağınız size ait bir kullanıcı kodu tanımlayınız. 

 Şifre: Unutmayacağınız bir şifreyi giriniz ve alttaki alanda aynı şifreyi tekrarlayınız. 

 E-Posta: Kayıt işlemini tamamlamak için size ait bir e-posta adresi giriniz. 

 4 numaralı resimdeki alanlara belirlediğiniz kullanıcı kodu ve şifrenizi girerek oturum 

açınız. 
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 10 numaralı kısımda sabit ipye sahipseniz, modemden gerekli port yönlendirmesi 

yaptıysanız ve daha akıcı bir şekilde görüntüleri izlemek istiyorsanız IP/DDNS 

seçebilirsiniz.  

 Sabit ipniz yoksa P2P olarak seçebilirsiniz.  

 11 numaralı resimdeki alanlara cihazınıza ait ip adresi, p2p(id), port, kullanıcı adı ve 

şifre bilgilerini doldurunuz.  

 Bu bilgileri sistem yöneticinizden öğrenebilir veya yöneticinizde bu bilgi yoksa bizden 

destek alabilirsiniz. 
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2-) GÖRÜNTÜLERİ CANLI İZLEME 

 1 numaralı kısımdan görüntüyü tekli, 4lü, 9lu, 16lı şekilde seyredebilir, en sağ 

kısımdaki butondan ise canlı görüntü akışını durdurabilir/başlatabilirsiniz. 

  Tekli moda parmağınızla sağ/sola kaydırma hareketi yaparak diğer kameralara geçiş 

yapabilirsiniz.. 

  

 Yukarıda resimde daire içinde 2 numaralı kısma iki kere basıp daire içini 1 yaparsanız 

görüntü ana akışa geçecek ve daha kaliteli olacaktır. 

  2 yazıyorsa görüntü alt akışta, kalitesi düşük olarak geliyordur. 1 yazıyorsa görüntü 

ana akışta, yüksek kaliteli olarak geliyordur. 

 

 Yukarıda gördüğünüz 3 numaralı kısımda kamera butonuna basarsanız izlediğiniz 

görüntünün anlık resmini çekmiş olursunuz.  

 Yanındaki video butonuna bastığınızda izlediğiniz görüntüyü anlık olarak kaydetmeye 

başlar tekrar bastığınızda kaydı durdurur ve izlediğiniz canlı görüntüyü telefonunuza 

video olarak kaydetmiş olursunuz. 
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 Gri çubuğu sağ doğru kaydırarak yukarda görmüş olduğunuz diğer ayarlara 

ulaşabilirsiniz. 

 

 Eğer kameranızda ses algılama özelliği varsa ve yukarıdaki 4 numaralı kısımdaki 

kulaklık sembolüne tıklarsanız kulaklık işareti mavi renk olup kameranızın algıladığı 

sesleri dinlemeye başlayabilirsiniz. Tekrar basıp kulaklık işareti beyaz renk olduğunda 

dinlemeyi durdurabilirsiniz. 

  

 Yukarıdaki 5 numaralı kısımdaki büyüteç butonu görüntüleri tekli moda aldığınızda 

otomatik olarak aktif olacaktır ve parmak hareketiyle görüntüde dijital olarak 

yakınlaştırma yapabilirsiniz. 

 Eğer kameranız motorize lensli modellerden ise 6 numaralı kısımdaki butona 

bastıktan sonra, 7 numaralı butona basıp optik zoom menüsünü açabilir, 8 numaralı 

kısımdan optik olarak netlik bozulmadan yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabilirsiniz.  
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3-) TELEFONA KAYIT EDİLEN VİDEO VE RESİMLERİ GÖRÜNTÜLEME 

 Aşağıdaki adımları takip ederek telefonunuza kayıt ettiğiniz video ve resimlere 

ulaşabilirsiniz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


