
Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Bu kılavuzu sorun yaşadığınızda veya müz�k çalarınızı nasıl kullanacağınızı öğrenmek �sted�ğ�n�zde kullanın.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Müşter� kayıt web s�teler�

Daha �y� müşter� desteğ� almak �ç�n müz�k çaları kayıt ett�rmen�z öner�l�r.

Amer�ka'dak� müşter�ler �ç�n:

https://productreg�strat�on.sony.com/

Kanada'dak� müşter�ler �ç�n:

https://productreg�strat�on.sony.ca/

Lat�n Amer�ka'dak� müşter�ler �ç�n:

http://www.sony-lat�n.com/reg�strat�on

Avrupa'dak� müşter�ler �ç�n:

http://www.sony.eu/mysony/

Ç�n'dek� müşter�ler �ç�n:

https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productReg�ster.do

D�ğer ülkeler/bölgelerdek� müşter�ler �ç�n:

https://extra.sony-as�a.com/dmpwalkman/reg�ster/
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Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

5

https://productregistration.sony.com/
https://productregistration.sony.ca/
http://www.sony-latin.com/registration
http://www.sony.eu/mysony/
https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do
https://extra.sony-asia.com/dmpwalkman/register/


Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

İlk kullanımdan önce

B�r müz�k çalar satın aldığınız �ç�n teşekkür eder�z.

Yasalar, yönetmel�kler ve t�car� marka hakları �le �lg�l� b�lg� �ç�n ün�ten�z�n dâh�l� belleğ�ndek� “Öneml� B�lg�ler”e bakın.
Okumak �ç�n ün�tey� b�lg�sayarınıza bağladıktan sonra s�stem deposundak� aşağıdak� klasörler� açın. 
[PLAYER] - [Informat�on_HelpGu�de] - [Important_Informat�on]
[�ndex.html] dosyasına ç�ft tıkladıktan sonra b�r d�l seç�n.

Müz�k çaları kullanmaya başlamadan önce [İlg�l� Konu] altındak� konuları okuyun.

D�ğer tüm t�car� markalar ve tesc�ll� t�car� markalar �lg�l� sah�pler�n�n t�car� veya tesc�ll� t�car� markalarıdır. Bu kılavuzda,
TM ve ® �şaretler� bel�rt�lmem�şt�r.

Müz�k çaları kullanmaya başlamadan önce aşağıdak� b�lg�ler� kontrol ed�n.

Model adları

Bu [Yardım Kılavuzu]'nda b�rkaç model adı geçer. Bazı modeller, müz�k çaları satın aldığınız ülkeye veya bölgeye göre
mevcut değ�ld�r.

B�lg�sayar s�stem gereks�n�mler�

Müz�k çaları b�r b�lg�sayara bağlarken b�lg�sayar s�stem gereks�n�mler�n� kontrol ed�n.

P�l� şarj etme

Müz�k çaları �lk defa kullanırken p�l düzey� düşük olab�l�r. Kullanmadan önce p�l� şarj ed�n.

m�croSD kartlar

Aşağıdak� hafıza kartları bu [Yardım Kılavuzu]'nda [m�croSD kartlar] olarak �fade ed�l�r.

m�croSD kartlar
m�croSDHC kartlar
m�croSDXC kartlar

Görüntüler ve res�mler

Bu [Yardım Kılavuzu]'nda göster�len ekran görüntüler� ve res�mler sadece referans amaçlıdır. Gerçek ürün veya ekran
görüntüsünden farklı olab�l�rler.

Tasarım ve özell�kler önceden b�ld�r�lmeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

İlg�l� Konu
Kılavuzlar ve genel b�lg�ler

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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S�stem gereks�n�mler�
P�l� şarj etme
Müz�k çaların kullanımı �le �lg�l� notlar
Kulaklık �le �lg�l� notlar
Dah�l� p�l �le �lg�l� notlar
Örnek ver� �le �lg�l� notlar
Genel B�lg�ler
Bakım
Müşter� Destek Web S�tes�
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Kılavuzlar ve genel b�lg�ler

Sony, müz�k çalar �le �lg�l� aşağıdak� kılavuzları ve b�lg�ler� sağlar.
Sağlanan kılavuzlar aşağıdak� �şlemler� ve �şlevler� açıklar.

Temel �şlemler.
Açıklama gerekt�ren eşs�z �şlevler.
Tal�mat gerekt�ren karışık �şlemler.

Yardım Kılavuzu

Bu Yardım Kılavuzu sadece standart çalıştırma prosedürler�n� sağlar.

İçer�ğ�n müz�k çalara aktarılması.
Çeş�tl� �şlevler�n kullanılması.
Müz�k çaların kullanılması �le �lg�l� notlar.

Yardım Kılavuzunda ürün, “müz�k çalar” olarak geçer.

 Başlangıç Kılavuzu (basılı)

Müz�k çaları satın aldıktan sonra müz�k d�nlemeye başlamak �ç�n temel adımlar.

Kullanma Kılavuzu (basılı)

Müz�k çaların kullanılması �le �lg�l� notlar
Uyumluluk b�lg�s�
[Öneml� B�lg�ler]'e er�ş�m

Öneml� B�lg�ler

Tel�f hakları, yasalar ve düzenlemelerle �lg�l� b�lg�
B�lg�ler�n görülmes� �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n bkz. [İlk kullanımdan önce].

Müşter� Destek Web S�tes� (çevr�m�ç�)

Bu [Yardım Kılavuzu]'ndak� [Müşter� Destek Web S�tes�] kısmına bakın.

Müz�k çalar �le �lg�l� en son b�lg�ler
SSS: Sık Sorulan Sorular

İlg�l� Konu
İlk kullanımdan önce
Müşter� Destek Web S�tes�

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Paket �çer�ğ�n�n kontrol ed�lmes�

D�j�tal Müz�k Çalar (1)
USB Type-C™ kablo (USB-A �la USB-C) (1)
AC adaptör ACDP-045L01 (1)
AC güç kablosu *
Taşıma çantası (1)
Tem�zleme bez� (1)
Başlangıç Kılavuzu
Kullanma Kılavuzu

Not
Kulaklık ve m�croSD kart, D�j�tal Müz�k Çalar �le b�rl�kte ver�lmez.
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Bölgen�ze/ülken�ze bağlı olarak.*

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

10



Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

İlk kurulumun yapılması

Müz�k çaları �lk kez açtığınızda başlangıç kurulum s�h�rbazı çalışır.
İlk kurulum sırasında aşağıdak� öğeler� ayarlayab�l�rs�n�z.

D�l
Tar�h ve saat

Not
Müz�k çalar saat� göstermez. Saat ayarı, ver� yönet�m� �ç�n kullanılır.
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( ) numaralı düğmey� müz�k çalar açılana dek 4 san�ye basılı tutun.

İlk kurulum s�h�rbazı açılır. Mesajı onaylayın ve  düğmes�ne dokunun.

1

D�l� seçerek  düğmes�ne dokunun.2

Tar�h ve saat� ayarlayın ve ardından  düğmes�ne dokunun.

Ekrandak� tal�matları �zley�n.
İstersen�z [Yüksek Kal�tel� Ses Kılavuzu] ekranına bakab�l�rs�n�z.

3

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Mus�c Center for PC'�n yüklenmes� (W�ndows)

Mus�c Center for PC, W�ndows b�lg�sayarlar �ç�n b�r uygulamadır. Mus�c Center for PC'�n son sürümünü kullanın.
Mus�c Center for PC'yu kullanarak aşağıdak� �şlemler yapab�l�rs�n�z.

CD'lerden b�lg�sayara �çer�k (örneğ�n müz�k) aktarma.

İçer�k düzenleme ve yönetme.
Örneğ�n çalma l�steler� oluşturab�l�rs�n�z.

B�lg�sayardak� �çer�ğ� müz�k çalara aktarma.

Mus�c Center for PC'� yüklemeden önce s�stem gerekl�l�kler�n� kontrol ed�n.

İlg�l� Konu
Müz�k �çer�ğ�n�n hazırlanması
İçer�ğ�n W�ndows b�lg�sayardan Mus�c Center for PC kullanarak aktarılması
S�stem gereks�n�mler�
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Mus�c Center for PC �nd�rme web s�tes�ne g�r�n.

https://www.sony.net/smc4pc/

1

Mus�c Center for PC'� yükley�n.

Yükleme �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n Mus�c Center for PC destek web s�tes�nde [İnd�rme] – [Kurulum prosedürü]
kısmına bakın. (https://www.sony.net/smc4pc/)

2

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Gücü açıp kapama

Müz�k çaları kapatmak �ç�n
Ekran açıkken ( ) numaralı düğmey� 2 san�ye basılı tutun.
Müz�k çaları kapatmak �ç�n ekrandak� tal�matları �zley�n.

İpucu
Müz�k çaları bel�rl� b�r süre kullanmazsanız ekran otomat�k olarak kapanır. Ekranı açmak �ç�n, ( ) düğmes�ne basın.

P�l gücünü korumak �ç�n müz�k çaları otomat�k olarak kapanmaya ayarlayın. Çalmayı duraklattıktan sonra müz�k çaları 15 dak�ka
kullanmazsanız müz�k çalar otomat�k olarak kapanır. B�r onay �şaret� eklemek �ç�n menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.

 – [Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] (Temel Ayarlar) – [Otomat�k Güç Kapama].

Not
Müz�k çalar saat� göstermez. Saat ayarı, ver� yönet�m� �ç�n kullanılır.

Müz�k çalar açılmazsa AC adaptör (ürünle ver�l�r) �le AC güç kablosu (ürünle ver�l�r) arasındak� bağlantıyı kontrol ed�n.

Müz�k çaları uzun süre kullanmadıysanız p�l b�tm�ş olab�l�r. AC adaptör kullanarak müz�k çaları şarj ed�n. Müz�k çaları tam şarj
ett�kten sonra b�le sorun devam ederse müz�k çaları yen�den başlatın.

İlg�l� Konu

( ) numaralı düğmey� müz�k çalar açılana dek 4 san�ye basılı tutun.

Müz�k çaları �lk kez açtığınızda başlangıç kurulum s�h�rbazı çalışır. Ekrandak� tal�matları �zley�n.
İlk kurulum sırasında aşağıdak� öğeler� ayarlayab�l�rs�n�z.

D�l
Tar�h ve saat

1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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İlk kurulumun yapılması
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

P�l� şarj etme

Şarj sırasında ekran
AC adaptörü müz�k çalara bağladığınızda b�lg� alanında seç�len güç kaynağı ve şarj durumu görüntülen�r.

: Tam şarjlı, p�l gücüyle çalışıyor
: Tam şarjlı, AC gücüyle çalışıyor

Güç kaynağını değ�şt�rmek �ç�n b�lg� alanına dokunun.

İpucu

AC güç kablosunu (ürünle ver�l�r) ve AC adaptörü (ürünle ver�l�r) bağlayın.1

AC adaptörü müz�k çaların DC IN 19.5V pr�z�ne bağlayın. Daha sonra AC güç kablosunu duvar pr�z�ne
bağlayın.

CHARGE lambası ( ) yanar.
Şarj tamamlandığında p�l durumu s�mges�  olarak değ�ş�r. CHARGE lambasının ( ) reng� de değ�ş�r.

: Şarj devam ed�yor.
: Şarj tamamlandı.

2
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P�l�n tam şarj olması �ç�n gereken süre �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n bkz. [Tekn�k Özell�kler].

Not
CHARGE lambası ( ) aşağıdak� durumlarda yanmaz.

AC adaptör bağlı değ�l.
Güç kaynağı olarak p�l gücü seç�l�.

Müz�k çalar, USB Type-C bağlantı noktası üzer�nden şarj ed�lemez.

Bu müz�k çalar, p�l bozulmasını engellemek �ç�n b�r �şlevle donatılmıştır. P�l art arda şarj ed�l�r ve deşarj olursa p�l bozulması
meydana gel�r. 
Müz�k çaları b�r AC güç kaynağına taktığınızda  (güç) düğmes�n� 2 san�ye basılı tutarak müz�k çaları kapattıktan sonra p�l tam
şarj olana kadar şarj devam eder. P�l tam şarj ed�ld�ğ�nde deşarj başlar. Deşarj, p�l b�tene kadar uzun süre devam eder. 
Bu nedenle müz�k çaları uzun süre kullanmazsanız müz�k çalar açılmayab�l�r.  (güç) düğmes�n� 4 san�ye basılı tutarak b�le
müz�k çaları açamazsanız AC adaptörü (ürünle ver�l�r) çıkarın ve tekrar takın. Şarj başlar ve ardından müz�k çaları
kullanab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
P�l tüket�m�n� azaltma
P�l�n şarj ed�lmes�yle �lg�l� notlar
Güç kaynağının değ�şt�r�lmes�
Tekn�k Özell�kler
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Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

16



Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Güç kaynağının değ�şt�r�lmes�

Müz�k çaları b�r AC güç kaynağına bağladığınızda kullanılacak güç kaynağını seçeb�l�rs�n�z. 2 seçenek bulunmaktadır:
dah�l� yen�den şarj ed�leb�l�r p�l (p�l gücü) ve AC gücü.
P�l gücü, kullanım koşullarından kaynaklanan paraz�tler �çermez. Daha tem�z b�r güç s�nyal� ve daha yüksek b�r ses
kal�tes� �ç�n p�l gücünü seç�n.

Terc�hen p�l gücünü kullanmak �ç�n
AC adaptör (ürünle ver�l�r) bağlı olsa b�le müz�k çalar p�l gücüyle çalışab�l�r. B�r onay �şaret� eklemek �ç�n menü öğeler�ne
aşağıdak� sırayla dokunun.

 – [Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [P�l Seç�ld�].

[P�l Seç�ld�]'y� seçsen�z b�le aşağıdak� şartlar sağlanırsa şarj başlar.

B�lg� alanına ( ) dokunun.1

[P�l] veya [AC]’yı seç�n.

P�l gücü ekranı
AC gücü ekranı

2
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Müz�k çalara AC adaptör bağlanırsa.
Müz�k çalarda çalmayı duraklatmışken müz�k çaları 15 dak�ka kullanmazsanız.

Müz�k çaları kullanırsanız müz�k çalar yen�den p�l gücü �le çalışır.

Not
Aşağıdak� şartlar sağlandığında güç kaynağı otomat�k olarak AC gücüne geçer.

Müz�k çalar p�l gücünde çalışırken p�l b�terse.
Müz�k çalara AC adaptör bağlanırsa.

AC adaptör bağladığınızda güç kaynağı otomat�k olarak AC gücüne geçer.

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

P�l tüket�m�n� azaltma

Müz�k çaları şu şek�lde kullanarak p�l tüket�m�n� azaltab�l�rs�n�z.
P�l ömrü kullanım koşullarına bağlıdır. P�l ömrü �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n bkz. [P�l ömrü].

Müz�k çaları kullanmıyorken gücü elle kapatın.
[Otomat�k Güç Kapama]'yı ayarlayın. Çalmayı duraklattıktan sonra müz�k çaları 15 dak�ka kullanmazsanız müz�k
çalar otomat�k olarak kapanır. B�r onay �şaret� eklemek �ç�n menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.

 – [Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [Otomat�k Güç Kapama].

[Ekran Kapatma Zamanlayıcısı] �ç�n daha kısa b�r süre ayarlayın.
(  – [Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [Ekran Kapatma Zamanlayıcısı].)
Ekran açık durumda müz�k çalarsanız müz�k çaların p�l ömrü öneml� ölçüde kısalır.

Ekran parlaklığını ayarlayın.
Tüm ses kal�te ayarlarını kapalı hale get�r�n.
Kullanmıyorken Bluetooth �şlev�n� kapatın.
Kullanmıyorken NFC �şlev�n� kapatın.

İlg�l� Konu
P�l� şarj etme
Gücü açıp kapama
Ayarlar menüsü
Ses kal�tes� ayar ekranları
B�r Bluetooth c�hazıyla tek dokunuşla bağlantılar (NFC)
Hızlı ayar panel�ndek� kısayol düğmeler�n�n kullanılması
Dah�l� p�l �le �lg�l� notlar
Şarkı sözler�n� görüntüleme
P�l ömrü
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

P�l�n şarj ed�lmes�yle �lg�l� notlar

Şarj etme süres�, p�l kullanım koşullarına bağlıdır.
Bu müz�k çalar, p�l bozulmasını engellemek �ç�n b�r �şlevle donatılmıştır. P�l art arda şarj ed�l�r ve deşarj olursa p�l
bozulması meydana gel�r. 
Müz�k çaları b�r AC güç kaynağına taktığınızda  (güç) düğmes�n� 2 san�ye basılı tutarak müz�k çaları kapattıktan
sonra p�l tam şarj olana kadar şarj devam eder. P�l tam şarj ed�ld�ğ�nde deşarj başlar. Deşarj, p�l b�tene kadar uzun
süre devam eder. 
Bu nedenle müz�k çaları uzun süre kullanmazsanız müz�k çalar açılmayab�l�r.  (güç) düğmes�n� 4 san�ye basılı
tutarak b�le müz�k çaları açamazsanız AC adaptörü (ürünle ver�l�r) çıkarın ve tekrar takın. Şarj başlar ve ardından
müz�k çaları kullanab�l�rs�n�z.
P�l yeter� kadar şarj ed�l�yor ancak p�l ömrü normal ömrünün yaklaşık yarısına düşüyorsa p�l esk�m�ş olab�l�r. S�ze en
yakın Sony satıcısına veya Sony Serv�ce Center'a başvurun.
Ortam sıcaklığı, tavs�ye ed�len aralığın dışına çıktığında ekranda  görüntülen�r ve şarj �şlem� zorunlu olarak
sonlandırılır. P�l�, 5 °C �le 35 °C arasındak� ortam sıcaklığında şarj ed�n.
P�l, tamamen boş durumda yaklaşık 500 kez yen�den şarj ed�leb�l�r. Kes�n rakam kullanım koşullarına bağlı olarak
değ�şeb�l�r.
P�l�n bozulmasını önlemek �ç�n, p�l� en az altı ayda b�r şarj ed�n.
Müz�k çalar şarj sırasında ısınab�l�r. Bu b�r arıza değ�ld�r.
P�l gösterges� kalan p�l sev�yes�n� tam olarak göstermez. P�l gösterges�ne, kılavuz olarak bakın.
Müz�k çalar, USB Type-C bağlantı noktası üzer�nden şarj ed�lemez.

İlg�l� Konu
P�l� şarj etme
P�l tüket�m�n� azaltma
Dah�l� p�l �le �lg�l� notlar
P�l ömrü
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

m�croSD kart kullanımı

Bu başlık altında aşağıdak� �şlemlere yönel�k tal�matlar yer alır.

Müz�k çalara m�croSD kart takılması.
Müz�k çalardan m�croSD kartın çıkarılması.
Müz�k çalarda m�croSD kartın formatlanması. 
B�r m�croSD kartın müz�k çalarda kullanılab�lmes� �ç�n �lk olarak m�croSD kartın müz�k çalarda formatlanması gerek�r.

m�croSD kartı çıkarmak �ç�n
m�croSD kartı müz�k çalardan çıkarmadan önce �lk olarak m�croSD kartı müz�k çalardan kaldırın.

B�r m�croSD kart takın.

m�croSD kart yuvası kapağını ( ) açın.
m�croSD kartları ( ) kart yuvalarına (1 ve 2) ( ) yerler�ne oturuncaya dek takın. 
m�croSD kartları doğru yönde taktığınızdan em�n olun. Altın kontak p�nler� aşağı bakmalıdır.
Kapağı ( ) kapatın.

Müz�k çalar ver� tabanını güncellemeye başlar.
Güncelleme tamamlandığında kütüphane ekranı görüntülen�r.

1

m�croSD kartı formatlayın.

Menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [Sıfırla/Formatla] – [SD Kartı Formatla] – [SD Kart 1'�

Formatla]/[SD Kart 2'y� Formatla].
Ekrandak� tal�matları �zley�n. Mesajları d�kkatl�ce onayladığınızdan em�n olun.

2

Kütüphane ekranında menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [SD Kartı Tak/Çıkar] – [SD Kart 1]/[SD Kart 2] – [Tamam].

1.

m�croSD kart yuvası kapağını açın. Er�ş�m lambasının ( ) kapalı olduğundan em�n olun.2.
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Not
Müz�k çalarda müz�k çalar belleğ� �le m�croSD kart arasında ver� alış ver�ş� yapılamaz.

Müz�k çalara 2 m�croSD kart taksanız da m�croSD kartlar arasında ver� alış ver�ş� yapılamaz.

Müz�k çalar m�croSD kartı algılamazsa m�croSD kartı çıkarıp müz�k çalara tekrar takın.

m�croSD kart yuvasına m�croSD kart dışında başka b�r nesne sokmayın.

Takılan m�croSD kart büyük m�ktarda ver� �çer�yorsa müz�k çaların ver� tabanını güncellemes� yaklaşık 10 dak�ka veya daha uzun
süreb�l�r.

m�croSD kartı çıkardığınızda aşağıdak� b�lg�ler s�l�n�r.
O anda çalmakta olan �çer�k.
Çalma poz�syonu.
Çalma sırası ekranındak� parçalar ve çalma sırası
m�croSD karttak� parçaların yer �m� b�lg�s�.

m�croSD kartın formatlanması m�croSD kartta kayıtlı tüm ver�ler� s�ler. Öneml� ver�ler�n yedek kopyasını alın.

İlg�l� Konu
m�croSD kartlar �le �lg�l� notlar
m�croSD kartın formatlanması

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

m�croSD kartı m�croSD kart yuvasına doğru �tt�r�n.
m�croSD kart dışarı çıkar.

3.

m�croSD kartı çıkarın. Daha sonra m�croSD kart yuvası kapağını kapatın.4.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

m�croSD kartlar �le �lg�l� notlar

Müz�k çalarda formatlanmış b�r m�croSD kart kullanın. Sony d�ğer m�croSD kartların çalışacağını garant� etmez.
Sony b�rden fazla c�hazda kullanılan m�croSD kartlar �ç�n tüm �şlemler� garant� etmez.
m�croSD kartın formatlanması m�croSD kartta kayıtlı tüm ver�ler� s�ler. Önceden b�r yedek kopya alın.
m�croSD kartı küçük çocukların er�şeb�lecekler� yerlerde bırakmayın. Küçük çocuklar m�croSD kartı yanlışlıkla
yutab�l�rler.
m�croSD kartı çıkarmadan önce m�croSD kartı müz�k çalardan kaldırın ([SD Kartı Tak/Çıkar]). Aks� takd�rde müz�k
çalar düzgün çalışmayab�l�r.
Sony uyumlu tüm m�croSD kart türler�n�n müz�k çalar �le çalışacağını garant� etmez.
Aşağıdak� durumlarda ver�ler bozulab�l�r.

m�croSD kart, okuma ya da yazma �şlem� esnasında çıkarılırsa.
Müz�k çalar, okuma ya da yazma �şlem� esnasında kapatılırsa.
m�croSD kart stat�k elektr�k ya da elektr�ksel paraz�t�n bulunduğu yerlerde kullanılırsa.

Sony depolanan ver�ler�n kaybolması ya da zarar görmes� hususunda herhang� b�r sorumluluk kabul etmez. Sony
öneml� ver�ler�n yedek kopyasının düzenl� olarak kayded�lmes�n� öner�r.
m�croSD kartları kullanırken aşağıdak� uyarılara uyun.

m�croSD karta fazla kuvvet uygulamayın.
m�croSD kartı bükmey�n.
m�croSD kartı düşürmey�n.
m�croSD kartı parçalamayın.
m�croSD kart üzer�nde değ�ş�kl�k yapmayın.
m�croSD kartı suya maruz bırakmayın.
m�croSD kartı sıcak aracın �ç�nde bırakmayın.
m�croSD kartı doğrudan güneş ışığında bırakmayın.
m�croSD kartı ısıtıcının yanında bırakmayın.
m�croSD kartı neml� yerlerde bırakmayın.
m�croSD kartı aşındırıcı maddeler�n bulunduğu yerlerde bırakmayın.

m�croSD kart yuvası �le �lg�l� aşağıdak� uyarılara uyun.

m�croSD kartları m�croSD kart yuvasına doğru yönde sokun.
m�croSD kart yuvasına m�croSD kart dışında başka b�r nesne sokmayın.

İlg�l� Konu
m�croSD kart kullanımı
m�croSD kartın formatlanması
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
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Parçalar ve kumandalar

Er�ş�m lambası (Lamba yuva kapağının �ç�nded�r.)
Er�ş�m lambası yanarken m�croSD kartları (ürünle ver�lmez) çıkarmayın.

1.

m�croSD kart yuvası kapağı
m�croSD kartları takmak �ç�n kapağı açın.

2.

m�croSD kart yuvaları 1/2 (Kart yuvaları yuva kapağının �ç�nded�r.)
m�croSD kartları yerler�ne oturuncaya dek sokun.

3.

Kulaklık pr�z� (Dengel� Standart)

Dengel� standart f�şl� kulaklık bağlayın. Kulaklık f�ş�n� yer�ne oturuncaya kadar �çer� �tt�r�n. Kulaklığı düzgün
bağlayın. Aks� takd�rde çıkan ses bozulab�l�r.
Kulaklık pr�z�ne (Dengel� Standart) sadece pas�f kulaklık (*1) bağlayın. Kulaklık pr�z�n� (Dengel� Standart) b�r ses
c�hazının l�ne-�n pr�z�ne bağlamak �ç�n b�r ses kablosu kullanılırsa c�haza hasar vereb�l�r.

4.

Kulaklık pr�z� (Stereo M�n�)

Stereo m�n� f�şl� kulaklık bağlayın. Kulaklık f�ş�n� yer�ne oturuncaya kadar �çer� �tt�r�n. Kulaklığı düzgün bağlayın.
Aks� takd�rde çıkan ses bozulab�l�r.

5.
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Not
Müz�k çaların �ç devres� b�r röle kullanır. Kulaklık pr�z�ne (Dengel� Standart veya Stereo M�n�) kulaklık bağlandığında aşağıdak�
durumlarda röleden çıkan ses� duyab�l�rs�n�z.

Çıkış c�hazını değ�şt�rd�ğ�n�zde.
İçer�k veya ses kal�tes� ayarlarını değ�şt�rd�ğ�n�zde.
Gücü açıp kapadığınızda.
Ekran kapalıyken.

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Ses düzey� düğmes�
Ses düzey�n� ayarlamak �ç�n düğmey� çev�r�n.

6.

MUTING (sess�z alma) lambası
Müz�k çalar ses� otomat�k olarak kapattığında (Otomat�k Sess�ze Alma �şlev� açıldığında) lamba yanar veya yanıp
söner.

7.

Dah�l� Bluetooth anten�
Anten, müz�k çaların Bluetooth c�hazlarına veya akıllı telefonlara bağlanmasını sağlar.
B�r Bluetooth bağlantısı akt�fken anten� örtmey�n. Aks� takd�rde, bağlantı kes�nt�ye uğrayab�l�r.

8.

N-�şaret�
Bluetooth c�hazının veya akıllı telefonun üzer�ndek� N-�şaret�n� bu �şarete dokundurun.
Bluetooth c�hazı veya akıllı telefon NFC �şlev�n� desteklemel�d�r.
Bluetooth c�hazını veya akıllı telefonu müz�k çalara bağlayab�l�rs�n�z.

9.

Dokunmat�k ekran
Müz�k çaları çalıştırmak �ç�n ekrandak� s�mgelere veya öğelere dokunun.

10.

CHARGE (şarj) lambası
: Şarj devam ed�yor.
: Şarj tamamlandı.

11.

Çalma �şlem düğmeler�
 (*2): Çalmayı başlatmak veya duraklatmak �ç�n düğmeye basın.

 / : Mevcut parçanın, öncek� parçanın veya sonrak� parçanın başına atlamak �ç�n düğmelere basın.
Çalmayı hızlı ger� veya �ler� sarmak �ç�n düğmeler� basılı tutun.

12.

 (güç) düğmes�

Ekranı açıp kapamak �ç�n basın.
Müz�k çaları açmak �ç�n düğmey� 4 san�ye ve müz�k çaları kapatmak �ç�n 2 san�ye basılı tutun.
İşlemler kararsız hale gel�rse düğmey� 8 san�ye basılı tutarak müz�k çaları yen�den başlatın.

13.

DC IN 19.5V jakı
AC adaptörü (ürünle ver�l�r) ve AC güç kablosunu (ürünle ver�l�r) bu pr�ze bağlayın.

14.

USB Type-C bağlantı noktası
USB Type-C kablosunu (ürünle ver�l�r) bu bağlantı noktasına bağlayın.
Müz�k çalar, USB Type-C bağlantı noktası üzer�nden şarj ed�lemez.

15.

Pas�f kulaklık: Gürültü Engelleme �şlev� veya Bluetooth �şlev� olmayan kulaklık.*1
 düğmes�n�n üzer�nde çıkıntılı nokta bulunur. Çıkıntılı nokta düğmeler�, bakmadan kullanmanıza yardımcı olur.*2

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Çeş�tl� ekranların kullanılması

Bu başlık altında merkez�nde çalma ekranı ( ) bulunan çeş�tl� ekranların düzen� anlatılmaktadır. D�ğer ekranlara
geçmek �ç�n çalma ekranını ( ) kaydırın (yukarı/aşağı/sola/sağa).

 Çalma ekranı
O anda seç�l� olan parça �le �lg�l� çeş�tl� b�lg�ler� kontrol edeb�l�rs�n�z.

 Kütüphane ekranı
Kütüphane ekranından parçalar seçeb�l�rs�n�z. Parçalar çeş�tl� kategor�lere (örneğ�n [Tüm Şarkılar], [Albüm], [Sanatçı],
vb.) ayrılır.
USB-DAC ve Bluetooth Alıcı g�b� �şlevlere de geç�ş yapab�l�rs�n�z.

 Çalma sırası ekranı
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Müz�k çaların mevcut ayarlarla çalacağı parçaların l�stes�n� kontrol edeb�l�rs�n�z.

 Yer İm� L�stes� ekranı
Önceden b�r yer �m� l�stes�ne kaydett�ğ�n�z parçaları d�nleyeb�l�rs�n�z.
Çalma ekranından, vb. yer �m� l�steler�ne parçalar ekleyeb�l�rs�n�z.
Bu ekrandan aşağıdak� �şlemler yapılab�l�r.

Yer �m� l�stes�ne parçalar ekleme.
Yer �m� l�stes�nden parçaları kaldırma.
Yer �m� l�stes�ndek� parçaların sırasını değ�şt�rme.
Çalma l�steler�ne parçalar ekleme.
Parça b�lg�ler�n�n ayrıntılarını kontrol etme.

 Ses kal�tes� ayar ekranları
Çeş�tl� ses kal�tes� ayarlarını yapab�l�rs�n�z.
Ses kal�tes� ayarlarını ön-ayarlar şekl�nde kaydedeb�l�rs�n�z. En fazla 3 ön-ayar kayded�leb�l�r.

Eş�tley�c�/Ton Kontrolü
DSEE HX
D�nam�k Normalleşt�r�c�
Plak İşlemc�s�

İpucu
Ses kal�tes� ayarlarını menüden de yapab�l�rs�n�z. Menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun. 

 – [Ayarlar] – [Ses Ayarları] ([Ses]).

Temel �şlem düğmeler�

Her ekranın alt kısmında 4 temel �şlem düğmes� bulunur. Bu düğmeler, ekrana bağlı olarak her zaman akt�f olmayab�l�r.

 (ger�)
Öncek� ekrana dönmek �ç�n dokunun.

 (çalma ekranına g�t)
Çalma ekranına dönmek �ç�n dokunun.

 (kütüphane)
Kütüphane ekranını açmak �ç�n dokunun.

 (seçenekler/ayarlar)
Seçenek/ayarlar menüler�n� açmak �ç�n dokunun.
Müz�k çalar �ç�n çeş�tl� ayarları yapab�l�rs�n�z.
Mevcut menü öğeler� ekran veya ayarlara göre farklılık göstereb�l�r. Müz�k çalar �ç�n temel ayarları yapmak üzere
[Ayarlar] menüsünü seç�n.

Temel çalma �şlem düğmeler�

Çalma ekranının alt kısmında çalma modları (karışık ve tekrar) �ç�n düğmeler bulunur.
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 (karışık çalma)
Karışık çalmak �ç�n dokunun.

 (tekrar çalma)
Tekrar çalmak �ç�n dokunun. Tek b�r parçayı veya tüm parçaları tekrarlamayı seçeb�l�rs�n�z.

Aşağıdak� �şlemler �ç�n müz�k çaların üst kısmındak� düğmeler� kullanın.

Çalma/duraklatma
Hızlı ger� sarma
Hızlı �ler� sarma

İpucu
Parçada çalma poz�syonunu değ�şt�rmek �ç�n zaman ç�zelges� çubuğunu çek�n.

İlg�l� Konu
Kütüphane ekranı
Çalma ekranı
Çalma sırası ekranı
Yer İm� L�stes� ekranı
Ses kal�tes� ayar ekranları
Çalma yöntemler�
USB-DAC ekranı
Bluetooth Alıcı ekranı

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Kütüphane ekranı

Kütüphane ekranından parçalar seçeb�l�rs�n�z. Parçalar çeş�tl� kategor�lere (örneğ�n [Tüm Şarkılar], [Albüm], [Sanatçı],
vb.) ayrılır.
USB-DAC ve Bluetooth Alıcı g�b� �şlevlere de geç�ş yapab�l�rs�n�z.

Kütüphane ekranını açmak �ç�n
Çalma ekranını aşağı kaydırın.
Ekranın alt kısmındak�  s�mges�ne dokunarak da kütüphane ekranını açab�l�rs�n�z.

Seçenek/ayar menüsü

Menüyü açmak �ç�n  düğmes�ne dokunun.
Mevcut menü öğeler� ekran veya ayarlara göre farklılık göstereb�l�r.

İşlev düğmeler�
Aşağıdak� �şlevlere geç�ş yapab�l�rs�n�z.

1.

USB-DAC

Bluetooth alıcı

Müz�k kategor�ler� ([Tüm Şarkılar], [Albüm], [Sanatçı], vb.)
Her parça b�rkaç kategor�ye ayrılır. İstenen kategor�den b�r parça seç�n.

2.

Sayfa gösterges�
Nokta sayısı, mevcut sayfa sayısını göster�r.

3.

Alt kategor�ler
B�r müz�k kategor�s� seçt�kten sonra �stenen parçayı bulana kadar b�r alt kategor� seç�n.
Parçaların örneğ�n FLAC g�b� kodekler�n� kontrol edeb�l�rs�n�z. Yüksek Çözünürlüklü Ses formatlarının kodekler� renkl�
göster�l�r.

4.
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Açılır menü

Açılır menüyü görüntülemek �ç�n  s�mges�ne dokunun. Alt kategor� l�stes�nde her öğen�n yanında  bel�r�r.
Mevcut menü öğeler� ekran veya ayarlara göre farklılık göstereb�l�r.

İpucu
Kategor� öğeler�n� sürükley�p bırakarak sırayı değ�şt�reb�l�rs�n�z.

L�stedek� b�r öğey� basılı tutarak da açılır menüyü açab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Çeş�tl� ekranların kullanılması
Müz�k çalma
USB-DAC ekranı
Bluetooth Alıcı ekranı

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

 Ayarlar Ayarlar menüsünü açmak �ç�n seç�n.

Göster�lecek Öğeler� Seç Hang� kategor�ler�n göster�leceğ�n� veya göster�lmeyeceğ�n� ayarlamak �ç�n seç�n.

Öğe görüntüleme sırasını sıfırla Varsayılan kategor�ler� görüntülemek �ç�n seç�n.

 Yardımı Görüntüle Kullanma kılavuzunu açmak �ç�n seç�n.

Yer İm� L�stes�ne Ekle Yer �m� l�stes�ne parça veya alt kategor� öğes� eklemek �ç�n seç�n.

Çalma L�stes�ne Ekle Çalma l�stes�ne parça veya alt kategor� öğes� eklemek �ç�n seç�n.

Ayrıntılı Şarkı B�lg�ler� Parçanın ayrıntılarını görüntülemek �ç�n seç�n.

S�l Seç�len parça, klasör veya çalma l�stes�n� s�lmek �ç�n seç�n.

Çalışma L�stes� Adını Düzenle Çalma l�stes� adını değ�şt�rmek �ç�n seç�n.

Çalma L�stes�nden Kaldır Seç�len parçayı çalma l�stes�nden kaldırmak �ç�n seç�n.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Çalma ekranı

O anda seç�l� olan parça �le �lg�l� çeş�tl� b�lg�ler� kontrol edeb�l�rs�n�z.

Çalma ekranını açmak �ç�n
Ekranın alt kısmındak�  düğmes�ne dokunun.

B�r Bluetooth c�hazı bağlıyken çalma ekranı (Bluetooth gönderme modu)

Müz�k çalar b�r Bluetooth c�hazı (örneğ�n kulaklık) üzer�nden müz�k çalarken aşağıdak� b�lg�ler görüntülen�r.

Bluetooth (Çıkış hedef�) / Kodek
Ses düzey� düğmeler� (+/–)

Kapak resm�1.

Parça sayısı / Toplam parça sayısı2.

Mevcut parçanın geçen süres�3.

Zaman ç�zelges� çubuğu4.

Parça adı / Sanatçı adı / Albüm adı5.

Karıştır düğmes�6.

Ses kal�tes� (kodek, örnekleme frekansı, b�t oranı) / Yüksek Çözünürlüklü Ses s�mges�7.

Parça uzunluğu8.

Şarkı sözü s�mges�9.

Tekrarla düğmes�10.
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Bluetooth c�hazı bağlıyken ses düzey�n� ayarlamak �ç�n ses düzey� düğmeler�ne dokunun. Akt�f Bluetooth bağlantısı
varken müz�k çalar üzer�ndek� ses düzey� düğmes�n� kullanamazsınız.

B�r USB c�hazı bağlıyken çalma ekranı

Müz�k çalar b�r USB c�hazı (örneğ�n hoparlörler) üzer�nden müz�k çalarken aşağıdak� b�lg�ler görüntülen�r.

Ses kal�tes� (kodek, örnekleme frekansı, b�t oranı) / Yüksek Çözünürlüklü Ses s�mges�
Çıkış hedef�

Seçenek/ayar menüsü

Menüyü açmak �ç�n  düğmes�ne dokunun.
Mevcut menü öğeler� ekran veya ayarlara göre farklılık göstereb�l�r.
Aşağıda l�stelenen öğeler� görüntülemek �ç�n menü �let�ş�m kutusunu kaydırın.

İpucu

 Ayarlar Ayarlar menüsünü açmak �ç�n seç�n.

 Yer İm� L�stes�ne Ekle Mevcut parçayı b�r yer �m� l�stes�ne eklemek �ç�n seç�n.

 Çalma L�stes�ne Ekle Mevcut parçayı b�r çalma l�stes�ne eklemek �ç�n seç�n.

 Çalma Ekranını Değ�şt�r Çalma ekranının düzen�n� değ�şt�rmek �ç�n seç�n.

 Ayrıntılı Şarkı B�lg�ler� Mevcut parçanın ayrıntılarını görüntülemek �ç�n seç�n.

 Şarkı Sözü Ekranı Mevcut parçanın şarkı sözünü görüntülemek �ç�n seç�n.

 Yardımı Görüntüle Kullanma kılavuzunu açmak �ç�n seç�n.
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Çalma ekranını 3 farklı düzen arasından seçeb�l�rs�n�z.  düğmes�ne ve ardından [Çalma Ekranını Değ�şt�r]'ye dokunun.

Standart
Spektrum Anal�zörü
Analog Düzey Ölçer

[Spektrum Anal�zörü] veya [Analog Düzey Ölçer], aşağıdak� durumlarda görüntülenmez.

Akt�f Bluetooth bağlantısı varken.
USB ses c�hazı bağlıyken.

Parçada çalma poz�syonunu değ�şt�rmek �ç�n zaman ç�zelges� çubuğunu çek�n.

Müz�k çaları bel�rl� b�r süre kullanmazsanız çalma ekranındak� öğeler kaybolur veya çalma ekranının kend�s� kapanır.
Öğeler� yen�den görüntülemek �ç�n aşağıdak� �şlemler� yapın.

Ekranda b�lg�ler�n bazıları kaybolduğunda: Tüm öğeler� yen�den görüntülemek �ç�n ekrana dokunun.
Ekran kapandığında: Ekranı yen�den açmak �ç�n  (güç) düğmes�ne basın.

Not
Geçen zaman ve zaman ç�zelges� çubuğu göstergeler� doğru olmayab�l�r.

Dosya formatına bağlı olarak müz�k çalar kapak resm�n� göstermeyeb�l�r.

İlg�l� Konu
Çeş�tl� ekranların kullanılması
Müz�k çalma
Çalma yöntemler�
Şarkı sözler�n� görüntüleme
Ses kal�tes� ayarlarının yapılması

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Çalma sırası ekranı

Müz�k çaların mevcut ayarlarla çalacağı parçaların l�stes�n� kontrol edeb�l�rs�n�z.

Çalma sırası ekranını açmak �ç�n
Çalma ekranını sağa kaydırın.

Seçenek/ayar menüsü

Menüyü açmak �ç�n  düğmes�ne dokunun.
Mevcut menü öğeler� ekran veya ayarlara göre farklılık göstereb�l�r.

Açılır menü

Açılır menüyü görüntülemek �ç�n  s�mges�ne dokunun.
Mevcut menü öğeler� ekran veya ayarlara göre farklılık göstereb�l�r.

Mevcut parça1.

Çalma sırası2.

Açılır menü s�mges�3.

Parça b�lg�s�

Sanatçı adı
Parça adı
Kodek
Yüksek Çözünürlüklü Ses formatlarının kodekler� renkl� göster�l�r.
Uzunluk

4.

 Ayarlar Ayarlar menüsünü açmak �ç�n seç�n.

 Tüm Şarkıları Yer İm� L�stes�ne Ekle Mevcut çalma sırasını b�r yer �m� l�stes�ne eklemek �ç�n seç�n.

 Şarkıları Çalma L�stes�ne Ekle Mevcut çalma sırasını b�r çalma l�stes�ne eklemek �ç�n seç�n.

Yer İm� L�stes�ne Ekle Seç�len parçayı yer �m� l�stes�ne eklemek �ç�n seç�n.
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İpucu
L�stedek� b�r öğey� basılı tutarak da açılır menüyü açab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Çeş�tl� ekranların kullanılması
Müz�k çalma
Çalma yöntemler�
Müz�k çalarda çalma l�steler�n�n yönet�lmes�
Müz�k çalarda yer �mler�n�n yönet�lmes�

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Çalma L�stes�ne Ekle Seç�len parçayı b�r çalma l�stes�ne eklemek �ç�n seç�n.

Ayrıntılı Şarkı B�lg�ler� Parçanın ayrıntılarını görüntülemek �ç�n seç�n.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Yer İm� L�stes� ekranı

Önceden b�r yer �m� l�stes�ne kaydett�ğ�n�z parçaları d�nleyeb�l�rs�n�z.
Çalma ekranından, vb. yer �m� l�steler�ne parçalar ekleyeb�l�rs�n�z.

Yer �m� l�stes� ekranını açmak �ç�n
Çalma ekranını sola kaydırın.

Seçenek/ayar menüsü

Menüyü açmak �ç�n  düğmes�ne dokunun.
Mevcut menü öğeler� ekran veya ayarlara göre farklılık göstereb�l�r.

Parça b�lg�s�

Kapak resm�
Sanatçı adı
Parça adı
Kodek
Uzunluk

1.

Mevcut l�sten�n sayısı
Öncek� l�ste ve sonrak� l�ste düğmeler�

2.

Açılır menü s�mges�3.

 Ayarlar Ayarlar menüsünü açmak �ç�n seç�n.

Şarkı Sırasını Düzenle Seç�len yer �m� l�stes�nde parçaların sırasını değ�şt�rmek �ç�n seç�n. 
İstenen sırada olana dek  s�mges�n� sürükley�p bırakın.

 Tüm Şarkıları Yer İm� L�stes�ne
Ekle

Seç�len yer �m� l�stes�ndek� tüm parçaları başka b�r yer �m� l�stes�ne eklemek
�ç�n seç�n.

 Şarkıları Çalma L�stes�ne Ekle Seç�len yer �m� l�stes�ndek� tüm parçaları b�r çalma l�stes�ne eklemek �ç�n
seç�n.

Tümünü S�l Seç�len yer �m� l�stes�ndek� tüm parçaları kaldırmak �ç�n seç�n.
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Açılır menü

Açılır menüyü görüntülemek �ç�n  s�mges�ne dokunun.
Mevcut menü öğeler� ekran veya ayarlara göre farklılık göstereb�l�r.

İpucu
L�stedek� b�r öğey� basılı tutarak da açılır menüyü açab�l�rs�n�z.

Not
m�croSD kartı müz�k çalardan çıkardığınızda m�croSD karttak� parçalar yer �m� l�stes�nden kaldırılır.

İlg�l� Konu
Çeş�tl� ekranların kullanılması
Müz�k çalma
Çalma yöntemler�
Müz�k çalarda çalma l�steler�n�n yönet�lmes�
Müz�k çalarda yer �mler�n�n yönet�lmes�

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Başka B�r Yer İm� L�stes�ne Ekle Seç�len parçayı başka b�r yer �m� l�stes�ne eklemek �ç�n seç�n.

Çalma L�stes�ne Ekle Seç�len parçayı b�r çalma l�stes�ne eklemek �ç�n seç�n.

Yer İm� L�stes�nden S�l Seç�len parçayı mevcut yer �m� l�stes�nden kaldırmak �ç�n seç�n.

Ayrıntılı Şarkı B�lg�ler� Parçanın ayrıntılarını görüntülemek �ç�n seç�n.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Ses kal�tes� ayar ekranları

Çeş�tl� ses kal�tes� ayarlarını yapab�l�rs�n�z.
Ses kal�tes� ayarlarını ön-ayarlar şekl�nde kaydedeb�l�rs�n�z. En fazla 3 ön-ayar kayded�leb�l�r.

Ses kal�tes� ayar ekranını açmak �ç�n
Çalma ekranını yukarı kaydırın.

Ses kal�tes� ayar ekranlarında dolaşmak �ç�n
Ayarlamak �sted�ğ�n�z ses kal�tes� ayarını seçmek �ç�n ekranı sola veya sağa kaydırın.
Ekranı kaydırab�lmek �ç�n D�rect düğmes�ne dokunarak [D�rekt Kaynak (D�rect)] �şlev�n� kapatın.

Ayarlanab�l�r ses kal�tes� ayarları
Eş�tley�c�/Ton Kontrolü
DSEE HX
D�nam�k Normalleşt�r�c�
Plak İşlemc�s�

Seçenek/ayar menüsü

Menüyü açmak �ç�n  düğmes�ne dokunun.
Mevcut menü öğeler� ekran veya ayarlara göre farklılık göstereb�l�r.

Ses kal�tes� ayarının adı1.

D�rect düğmes�
[D�rekt Kaynak (D�rect)] �şlev�n� açıp kapatab�l�rs�n�z.

2.

Sayfa gösterges�
Nokta sayısı, mevcut sayfa sayısını göster�r. Farklı b�r sayfaya geçmek �ç�n ekranı sola veya sağa kaydırın.

3.

Kayıtlı Ses Ayarları Özelleşt�r�lm�ş ayarları kaydetmek veya ger� almak �ç�n seç�n.

Ton Kontrolü Ekolayzır ekranından Ton Kontrolü ekranına geçmek �ç�n seç�n.
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İpucu
Ses kal�tes� ayar ekranlarından herhang� b�r�n� aşağı kaydırarak çalma ekranına döneb�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Çeş�tl� ekranların kullanılması
Ses kal�tes� ayarlarının yapılması

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Eş�tley�c� Ton Kontrolü ekranından Ekolayzır ekranına geçmek �ç�n seç�n.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

USB-DAC ekranı

Müz�k çaları b�r USB-DAC c�hazı olarak kullanab�l�rs�n�z. B�lg�sayarda müz�k d�nlemek �ç�n bu �şlev� kullanın.

USB-DAC �şlev�ne geçmek �ç�n
Kütüphane ekranında  düğmes�ne dokunun.

Seçenek/ayar menüsü

Menüyü açmak �ç�n  düğmes�ne dokunun.

İpucu
Ses kal�tes� ayarlarını değ�şt�rmek �stersen�z USB-DAC ekranını yukarı kaydırın.

Müz�k çalar USB-DAC �şlev�n� kullanarak b�lg�sayardan müz�k çalarken USB-DAC ekranında aşağıdak� b�lg�ler göster�l�r.
Mevcut parçanın dosya formatı
Mevcut parçanın örnekleme frekansı

İlg�l� Konu
Çeş�tl� ekranların kullanılması

 düğmes�
Müz�k çalma �şlev�ne ger� dönmek �ç�n düğmeye dokunun.

1.

S�nyal gösterges�
Gösterge, çalışan müz�k �çer�ğ�n�n ses s�nyal� düzey�n� yansıtır.

2.

 Ayarlar Ayarlar menüsünü açmak �ç�n seç�n.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Kütüphane ekranı
B�r b�lg�sayarda müz�k çaların ses kal�tes�n� kullanarak müz�k �çer�ğ� d�nleme (USB-DAC �şlev�)

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Bluetooth Alıcı ekranı

B�r akıllı telefonda kayıtlı müz�k �çer�ğ�n� d�nlemek �ç�n müz�k çaları kullanab�l�rs�n�z (Bluetooth Alıcı �şlev�). Müz�k çalarla
kulaklık kullanın. Müz�k çalar üzer�ndek� ses kal�tes� ayarları, çıkış ses�ne uygulanır.

Bluetooth Alıcı �şlev�ne geçmek �ç�n
Kütüphane ekranında  düğmes�ne dokunun.

Seçenek/ayar menüsü

Menüyü açmak �ç�n  düğmes�ne dokunun.

İpucu
Ses kal�tes� ayarlarını değ�şt�rmek �ç�n Bluetooth Alıcı ekranında yukarı doğru kaydırın. Akıllı telefonda müz�k çalar ses kal�tes�n�
kullanarak müz�k d�nleyeb�l�rs�n�z.

 düğmes�
Müz�k çalma �şlev�ne ger� dönmek �ç�n düğmeye dokunun.

1.

[C�haz Ekle (Eşleşt�rme)]
Eşleşt�rme �ç�n hazırlamak üzere düğmeye dokunun. Müz�k çalar eşleş�rken [İptal] gözükür.
Müz�k çalar, 5 dak�ka �ç�nde eşleşt�rmey� tamamlayamazsa [C�haz Ekle (Eşleşt�rme)] tekrar gözükür.
Eşleşt�r�lm�ş c�hazlar bulunursa [Yen�den bağla] gözükür.

2.

Bağlı c�hazın kodek�/adı3.

 Ayarlar Ayarlar menüsünü açmak �ç�n seç�n.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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İlg�l� Konu
Çeş�tl� ekranların kullanılması
Kütüphane ekranı
Müz�k çaların eşleşt�r�lmem�ş b�r akıllı telefona �lk kez bağlanması
Müz�k çaları eşleşt�r�lm�ş b�r akıllı telefona bağlama
Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar (NFC)
Bluetooth �şlev�n� yapılandırma (Bluetooth alma modu)

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

44



Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

B�lg� alanında görüntülenen s�mgeler�n l�stes�

B�lg� alanında görüntülenen s�mgeler� kullanarak çalma durumunu ve çeş�tl� ayarları kontrol edeb�l�rs�n�z. S�mgeler, müz�k
çaların durumuna bağlı olarak farklılık göster�r.

İpucu
Güç kaynağını AC gücü �le p�l gücü arasında değ�şt�reb�l�rs�n�z. AC adaptör (ürünle ver�l�r) müz�k çalara bağlıyken b�lg� alanına
dokunun.

B�lg� alanı1.

, , , 
Çalma durumu
Çalın, duraklatın, sıradak� parçanın başını bulun, mevcut veya öncek� parçanın başını bulun

BALANCED gösterges�
Gösterge, kulaklık pr�z�ne (Dengel� Standart) kulaklık bağlandığında gözükür.

D�rekt Kaynak (D�rect)

DSD Yen�den Düzenleme

Yüksek Kazanç Çıkışı

Uyku Zamanlayıcı

Bluetooth �şlev�

NFC

P�l durumu, AC adaptör bağlandı

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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İlg�l� Konu
Güç kaynağının değ�şt�r�lmes�

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Ses düzey�n�n ayarlanması / Otomat�k Sess�ze Alma �şlev�n�n �ptal ed�lmes�

Ses düzey�n�n ayarlanması

Ses düzey�n� ayarlamak �ç�n ses düzey� düğmes�n� ( ) çev�r�n.

İpucu
Bel�rl� kulaklıkları kullanırken ses düzey� düşük olab�l�r. Bu durumda çıkış ayarını [Yüksek Kazanç Çıkışı] olarak değ�şt�r�n. Ayarı
değ�şt�rmek �ç�n menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.

 – [Ayarlar] – [Çıkış Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [Yüksek Kazanç Çıkışı] ([Kulaklık Çıkışı]).
Daha sonra kullandığınız kulaklık �ç�n uygun öğeye dokunun.

Otomat�k Sess�ze Alma �şlev�

Müz�k çalar, Otomat�k Sess�ze Alma �şlev� �le donatılmıştır. Otomat�k Sess�ze Alma �şlev� kulaklıktan aşırı çıkışı (yüksek
ses düzey�) önler.
Aşağıdak� durumlarda Otomat�k Sess�ze Alma �şlev� açılır ve ses çıkışı durur. Otomat�k Sess�ze Alma �şlev� açıldığında
MUTING lambası ( ) yanıp söner.

Müz�k çalara kulaklık bağladığınızda.
Kulaklık bağlıyken müz�k çaları açtığınızda.
Kulaklık bağlıyken [D�rekt Kaynak (D�rect)] �şlev�n� açtığınızda veya kapadığınızda.
Kulaklık bağlıyken [Yüksek Kazanç Çıkışı] ayarını değ�şt�rd�ğ�n�zde.
Kulaklık bağlıyken çıkış hedef�, başka b�r c�hazdan müz�k çalar üzer�ndek� kulaklık pr�z� olarak değ�şt�r�ld�ğ�nde.
(Örnek: Bluetooth c�hazından veya USB ses c�hazından müz�k çalara bağlı kulaklığa)
Kulaklığı kulaklık pr�z�nden (Stereo M�n�) kulaklık pr�z�ne (Dengel� Standart) veya ters� şek�lde değ�şt�rd�ğ�n�zde.

Ses düzey�n� tekrar yükseltmek �ç�n
Ekrandak� mesajı �zley�n ve aşağıdak� �şlemler� yapın.

Otomat�k Sess�ze Alma �şlev�n� kapatmak �ç�n
Otomat�k Sess�ze Alma �şlev� ayarını, �şlev açılmayacak şek�lde değ�şt�reb�l�rs�n�z.

Ses düzey� düğmes�n� sola sonuna kadar çev�r�n.1.

Ekranda [Tem�zle]'ye dokunun.2.

Ses düzey� düğmes�n� çev�rerek ses düzey�n� ayarlayın.3.
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Otomat�k Sess�ze Alma �şlev�n� kapatsanız b�le �şlev, aşağıdak� durumlarda açılır. Bunlar, müz�k çalar üzer�ndek� kulaklık
pr�z�nde çıkış sev�yes�n�n sert şek�lde değ�şt�ğ� durumlardır.

Kulaklık bağlıyken [D�rekt Kaynak (D�rect)] �şlev�n� açtığınızda veya kapadığınızda.
Kulaklık bağlıyken [Yüksek Kazanç Çıkışı] ayarını değ�şt�rd�ğ�n�zde.

Not
Otomat�k Sess�ze Alma �şlev�n� kapatırsanız kulaklıktan çıkan ses düzey� oldukça yüksek olab�l�r. Kulaklığa veya kulaklarınıza
zarar vermemeye çok d�kkat ed�n.

İlg�l� Konu
Güç kaynağının değ�şt�r�lmes�

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Menü öğeler�ne şu sırayla dokunun ve [Otomat�k Sess�ze Alma] onay �şaret�n� kaldırın.
 – [Ayarlar] – [Çıkış Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [Otomat�k Sess�ze Alma] ([Kulaklık Çıkışı]).

1.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Kullanma kılavuzuna göz atma

Müz�k çalardak� �şlemler �lg�l� hızlı b�r tur atmak �ç�n kullanma kılavuzuna göz atab�l�rs�n�z.

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Kütüphane ekranında veya çalma ekranında  düğmes�ne ve ardından [Yardımı Görüntüle]'ye dokunun.1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Müz�k �çer�ğ�n�n hazırlanması

Müz�k �çer�ğ�n� müz�k çalara aktarmadan önce müz�k �çer�ğ�n� hazırlamanız gerek�r.
Bu başlık altında aşağıdak� �şlemlere yönel�k tal�matlar yer alır.

Müz�k �çer�ğ�n� ses CD's�nden Mus�c Center for PC'ye aktarma.
B�lg�sayarda kayıtlı müz�k �çer�ğ�n� Mus�c Center for PC'ye aktarma.
Har�c� medya c�hazında kayıtlı müz�k �çer�ğ�n� b�lg�sayara aktarma.
Çevr�m�ç� müz�k serv�sler�nden müz�k �çer�ğ� satın alma.

Aşağıdak� tal�matlar Mus�c Center for PC �le yapılan �şlemler �ç�nd�r. Mus�c Center for PC, müz�k çalar �ç�n öner�len
uygulamadır. Mus�c Center for PC'yu önceden yükley�n.

Not
İçer� aktarılan müz�k �çer�ğ� yalnızca k�ş�sel kullanımla sınırlıdır. Müz�k �çer�ğ�n�n başka amaçlara yönel�k kullanımı �ç�n, tel�f hakkı
sah�pler�n�n �zn� alınması gerek�r.

Mac b�lg�sayar kullanıyorsanız F�nder'ı kullanın. Müz�k �çer�ğ�n� F�nder'dan sürükley�p bırakarak aktarab�l�rs�n�z.

Müz�k �çer�ğ�n� ses CD's�nden Mus�c Center for PC'ye aktarma

İşlem �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n Mus�c Center for PC destek web s�tes�nde [Kullanma] kısmına bakın.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

İpucu
Ses CD'ler� aktarmak �ç�n Mus�c Center for PC yer�ne �Tunes'u da kullanab�l�rs�n�z.

B�lg�sayarda kayıtlı müz�k �çer�ğ�n� Mus�c Center for PC'ye aktarma

Mus�c Center for PC'nun yüklü olduğu b�r b�lg�sayar kullanın.1.

Mus�c Center for PC'yu başlatın.2.

Kenar çubuğunda [İçe aktar]'ın altındak� [CD]'ye tıklayın.3.

B�lg�sayarınızın medya sürücüsüne b�r ses CD's� takın.
Ses CD's�ndek� müz�k �çer�ğ�, Mus�c Center for PC ekranında gözükür.
CD'ler� �çe aktarmak �ç�n format ayarını gerek�rse değ�şt�reb�l�rs�n�z.  öğes�n�n yanındak�  öğes�ne tıklayın ve
ardından [CD �çe aktarma ayarları]'ndan b�r dosya formatı seç�n.

Yüksek ses kal�tes� �ç�n: FLAC
Normal ses kal�tes� �ç�n: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

4.

İçer� aktarmak �sted�ğ�n�z müz�k �çer�ğ�ne onay �şaret� koyun.5.

Müz�k �çer�ğ�n� �çer� aktarmaya başlamak �ç�n [İçe aktar]'a tıklayın.
İçer� aktarmayı �ptal etmek �ç�n [Durdur]'a tıklayın.

6.

Mus�c Center for PC'nun yüklü olduğu b�r b�lg�sayar kullanın.1.

Mus�c Center for PC'yu başlatın.2.

50

https://www.sony.net/smc4pc/


İşlem �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n Mus�c Center for PC destek web s�tes�nde [Kullanma] kısmına bakın.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Har�c� medya c�hazında kayıtlı müz�k �çer�ğ�n� b�lg�sayara aktarma

Müz�k �çer�ğ�n�n yer aldığı b�r har�c� medya c�hazı kullanın.
Aşağıdak� tal�matlar W�ndows Gezg�n� �ç�nd�r. Mac b�lg�sayar kullanıyorsanız F�nder'ı kullanın.

Çevr�m�ç� müz�k serv�sler�nden müz�k �çer�ğ� satın alma

Çevr�m�ç� müz�k serv�sler�nden müz�k �çer�ğ� satın alab�l�rs�n�z.
Kullandığınız sağlayıcının serv�s kılavuzunu kontrol ed�n. Her serv�s sağlayıcı farklı �nd�rme �şlemler�ne, uyumlu dosya
formatlarına ve ödeme yöntemler�ne sah�pt�r. Sağlayıcının serv�s� haber vermeks�z�n askıya almaya veya sonlandırmaya
karar vereb�leceğ�n� unutmayın.

İlg�l� Konu
Mus�c Center for PC'�n yüklenmes� (W�ndows)
İçer�ğ�n W�ndows b�lg�sayardan Mus�c Center for PC kullanarak aktarılması
W�ndows Gezg�n� kullanarak �çer�ğ�n aktarılması
Mac F�nder kullanılarak �çer�ğ�n aktarılması
B�lg�sayar kullanarak şarkı sözü b�lg�s�n�n eklenmes�
Müz�k çalma

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Mus�c Center for PC ekranının sol üst kısmındak�  (menü) öğes�ne tıklayın. Ardından [Dosya] menüsünden �çer�
aktarma yöntem�n� seç�n.

3.

İçer� aktarmak �sted�ğ�n�z müz�k �çer�ğ� �ç�n klasörler� veya dosyaları bel�rt�n.4.

Müz�k �çer�ğ�n� �çe aktarmaya başlayın.5.

Har�c� medya c�hazını b�lg�sayara bağlayın.1.

Har�c� medya c�hazını W�ndows Gezg�n�nde açın.2.

B�lg�sayarın [Müz�k] klasörünü W�ndows Gezg�n�nde açın.3.

Klasör veya dosyaları har�c� medya c�hazından b�lg�sayardak� [Müz�k] klasörüne sürükley�p bırakın.4.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Yüksek Çözünürlüklü Ses �çer�ğ� satın alma

Yüksek Çözünürlüklü Ses, CD standardından daha yüksek ses kal�tes�ne sah�p formattak� ses �çer�ğ�n� �fade eder.
Yüksek Çözünürlüklü Ses �çer�ğ� çevr�m�ç� müz�k serv�sler�nden tem�n ed�leb�l�r.

Yüksek Çözünürlüklü Ses �çer�ğ� sağlayan b�r çevr�m�ç� müz�k serv�s�ne er�ş�n. Serv�sler ülke veya bölgeye göre değ�ş�r.
Kullandığınız sağlayıcının serv�s kılavuzunu kontrol ed�n. Her serv�s sağlayıcı farklı �nd�rme �şlemler�ne, uyumlu dosya
formatlarına ve ödeme yöntemler�ne sah�pt�r.
Sağlayıcının serv�s� haber vermeks�z�n askıya almaya veya sonlandırmaya karar vereb�leceğ�n� unutmayın.

Yüksek Çözünürlüklü Ses �çer�ğ�n� müz�k çalara aktarmak �ç�n
B�r W�ndows b�lg�sayarda: Mus�c Center for PC veya W�ndows Gezg�n�n� kullanın.
B�r Mac b�lg�sayarda: F�nder'ı kullanın.

İpucu
Yüksek Çözünürlüklü Ses �çer�ğ�, hem müz�k çalarda hem de Mus�c Center for PC'de b�r s�mge ( ) �le göster�l�r.

İlg�l� Konu
Mus�c Center for PC'�n yüklenmes� (W�ndows)
İçer�ğ�n W�ndows b�lg�sayardan Mus�c Center for PC kullanarak aktarılması
W�ndows Gezg�n� kullanarak �çer�ğ�n aktarılması
Mac F�nder kullanılarak �çer�ğ�n aktarılması

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

İçer�ğ�n W�ndows b�lg�sayardan Mus�c Center for PC kullanarak aktarılması

B�r W�ndows b�lg�sayarda kayıtlı müz�k �çer�ğ�n� Mus�c Center for PC aracılığıyla müz�k çalara aktarab�l�rs�n�z.
Res�mler ve �şlem prosedürler�, Mus�c Center for PC Sürüm 2.0 �ç�n örnek olarak ver�lm�şt�r.

Not
Müz�k çaları p�l �le beslenen b�r b�lg�sayara bağlarsanız b�lg�sayarın p�l� tüken�r. Müz�k çaları b�r b�lg�sayara uzun süre
bağladığınızda, b�lg�sayarı b�r AC güç kaynağına bağlayın.

İşlem �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n Mus�c Center for PC destek web s�tes�nde [Kullanma] kısmına bakın.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Not
Ver� aktarımı sırasında USB Type-C kablosunu çıkarmayın (USB Type-C kablo: ürünle ver�l�r). Aks� takd�rde, ver�ler hasar
göreb�l�r.

Mus�c Center for PC'nun yüklü olduğu b�r b�lg�sayar kullanın.1

Mus�c Center for PC'yu başlatın.2

Müz�k çaları USB aracılığıyla b�lg�sayara bağlayın.3

Bağlı c�hazı, Mus�c Center for PC ekranının kenar çubuğundak� [Aktar ve Yönet]'ten seç�n.

Müz�k çalar �ç�n aktarma ekranı sağ tarafta göster�l�r.
Mus�c Center for PC'dek� müz�k �çer�ğ� l�stes� sol tarafta göster�l�r.

4

Aktarma ekranından b�r hedef seç�n.

Müz�k çalardak� m�croSD karta müz�k �çer�ğ� aktarmak �ç�n:
Aktarma ekranında c�haz seçme menüsünden m�croSD kartı seç�n.

5

Sol taraftan albümler� veya parçaları seç�n.6

Aktarmak �ç�n  düğmes�ne tıklayın.7
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Aktarılan müz�k �çer�ğ� yalnızca k�ş�sel kullanımla sınırlıdır. Müz�k �çer�ğ�n�n başka amaçlara yönel�k kullanımı �ç�n, tel�f hakkı
sah�pler�n�n �zn� alınması gerek�r.

Müz�k çalarda müz�k çalar belleğ� �le m�croSD kart arasında ver� alış ver�ş� yapılamaz.Ayrıca, 2 m�croSD kart kullanırken m�croSD
kartlar arasında ver� alış ver�ş� yapılamaz.

B�r USB merkez� kullanımı yalnızca onaylı logolu, kend�nden gücü bulunan b�r USB merkez� kullanıldığında garant� ed�l�r.

Müz�k çalar b�lg�sayara bağlıyken aşağıdak� uyarılara uyun. Aks� takd�rde müz�k çalar düzgün çalışmayab�l�r.
B�lg�sayarı açmayın.
B�lg�sayarı yen�den başlatmayın.
B�lg�sayarı uyku modundan uyandırmayın.
B�lg�sayarı kapatmayın.

Mus�c Center for PC'de müz�k �çer�ğ� aktarırken veya �çer� aktarırken b�lg�sayarın uyku moduna veya bekleme moduna
g�rmed�ğ�nden em�n olun.
Ver� kaybolab�l�r veya Mus�c Center for PC normal olarak yen�den başlamayab�l�r.

İlg�l� Konu
Mus�c Center for PC'�n yüklenmes� (W�ndows)
Müz�k �çer�ğ�n�n hazırlanması
Yüksek Çözünürlüklü Ses �çer�ğ� satın alma
W�ndows Gezg�n� kullanarak �çer�ğ�n aktarılması
Müz�k çalma
Desteklenen formatlar

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

W�ndows Gezg�n� kullanarak �çer�ğ�n aktarılması

Müz�k �çer�ğ�n� doğrudan W�ndows Gezg�n�nden sürükley�p bırakarak aktarab�l�rs�n�z.

Not
Müz�k çaları p�l �le beslenen b�r b�lg�sayara bağlarsanız b�lg�sayarın p�l� tüken�r. Müz�k çaları b�r b�lg�sayara uzun süre
bağladığınızda, b�lg�sayarı b�r AC güç kaynağına bağlayın.

Müz�k çaları USB aracılığıyla b�lg�sayara bağlayın.1

[PLAYER] klasörünü şu şek�lde açın.

W�ndows 10:
[Başlangıç] menüsünden [Dosya Gezg�n�]'n� açın. Sol bölmeden [PLAYER]'� seç�n.
W�ndows 8.1:
[Masaüstü]'nden [Dosya Gezg�n�]'n� açın. [Bu b�lg�sayar] altındak� l�steden [PLAYER]'� seç�n.
W�ndows 7:
[Başlat], [B�lg�sayar] ve daha sonra [PLAYER]'� seç�n.

Müz�k �çer�ğ�n� b�r m�croSD karta da aktarab�l�rs�n�z.
[PLAYER] yer�ne m�croSD kartın adını taşıyan klasörü seç�n.

2

[PLAYER]'de [MUSIC] klasörünü açın.3

B�lg�sayardak� dosya veya klasörler� [MUSIC] klasörüne sürükley�p bırakın.

Aktarımın tamamlandığını doğrulayın.Ardından müz�k çaları b�lg�sayardan ayırın.

4
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İpucu
Uyumlu dosya formatları �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n bkz. [Desteklenen formatlar].

Albümler �ç�n manüel olarak kapak resm� görüntüler� ekleyerek görüntünün müz�k çalar ekranında görüntülenmes�n�
sağlayab�l�rs�n�z. İlk önce görüntü dosyasını, albüm klasörü �le aynı adı taşıyacak şek�lde yen�den adlandırın. (Bu esnada görüntü
dosyasının uzantısını değ�şt�rmey�n.) Ardından görüntü dosyasını albüm klasörüne ekley�n. 
Kapak resm� görüntüler� �ç�n müz�k çalar, şu dosyaları görüntüler.

Basel�ne JPEG
Geç�şs�z PNG
Maks�mum boyut: 4.096 × 4.096

Not
Aşağıdak� önlemlere uyun. Aks� takd�rde müz�k çalar dosyaları çalamayab�l�r.

Kök klasörler�n (örneğ�n [MUSIC]) adlarını değ�şt�rmey�n.
Dosyaları [MUSIC] dışında başka klasörlere aktarmayın.
Ver� aktarımı sırasında USB Type-C kablosunu çıkarmayın (USB Type-C kablo: ürünle ver�l�r).
Müz�k çaların belleğ�n� b�lg�sayarda formatlamayın.

Müz�k çalardak� d�l ayarına bağlı olarak müz�k çalar bazı müz�k �çer�ğ� �ç�n b�lg�ler� doğru göstermeyeb�l�r.

Aktarılan müz�k �çer�ğ� yalnızca k�ş�sel kullanımla sınırlıdır. Müz�k �çer�ğ�n�n başka amaçlara yönel�k kullanımı �ç�n, tel�f hakkı
sah�pler�n�n �zn� alınması gerek�r.

B�r USB merkez� kullanımı yalnızca onaylı logolu, kend�nden gücü bulunan b�r USB merkez� kullanıldığında garant� ed�l�r.

Müz�k çalar b�lg�sayara bağlıyken aşağıdak� uyarılara uyun. Aks� takd�rde müz�k çalar düzgün çalışmayab�l�r.
B�lg�sayarı açmayın.
B�lg�sayarı yen�den başlatmayın.
B�lg�sayarı uyku modundan uyandırmayın.
B�lg�sayarı kapatmayın.

İlg�l� Konu
Müz�k �çer�ğ�n�n hazırlanması
Yüksek Çözünürlüklü Ses �çer�ğ� satın alma
İçer�ğ�n W�ndows b�lg�sayardan Mus�c Center for PC kullanarak aktarılması
Müz�k çalma
Desteklenen formatlar

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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İçer�ğ�n müz�k çalardan Mus�c Center for PC'ye aktarılması

Res�mler ve �şlem prosedürler�, Mus�c Center for PC Sürüm 2.0 �ç�n örnek olarak ver�lm�şt�r.

Not
Müz�k çaları p�l �le beslenen b�r b�lg�sayara bağlarsanız b�lg�sayarın p�l� tüken�r. Müz�k çaları b�r b�lg�sayara uzun süre
bağladığınızda, b�lg�sayarı b�r AC güç kaynağına bağlayın.

İşlem �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n Mus�c Center for PC destek web s�tes�nde [Kullanma] kısmına bakın.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Not
Ver� aktarımı sırasında USB Type-C kablosunu çıkarmayın (USB Type-C kablo: ürünle ver�l�r). Aks� takd�rde, ver�ler hasar
göreb�l�r.

İçer� aktarılan müz�k �çer�ğ� yalnızca k�ş�sel kullanımla sınırlıdır. Müz�k �çer�ğ�n�n başka amaçlara yönel�k kullanımı �ç�n, tel�f hakkı
sah�pler�n�n �zn� alınması gerek�r.

Mus�c Center for PC'nun yüklü olduğu b�r b�lg�sayar kullanın.1

Mus�c Center for PC'yu başlatın.2

Müz�k çaları USB aracılığıyla b�lg�sayara bağlayın.3

Bağlı c�hazı, Mus�c Center for PC ekranının kenar çubuğundak� [Aktar ve Yönet]'ten seç�n.

Müz�k çalar �ç�n aktarma ekranı sağ tarafta göster�l�r.
Mus�c Center for PC'dek� müz�k �çer�ğ� l�stes� sol tarafta göster�l�r.
Müz�k çalardak� m�croSD karttan müz�k �çer�ğ�n� �çer� aktarmak �ç�n:
Aktarma ekranında c�haz seçme menüsünden m�croSD kartı seç�n.

4

Müz�k çalardak� müz�k �çer�ğ� l�stes�n� görüntülemek �ç�n [C�hazdak� şarkıları yönet]'e tıklayın.5

Mus�c Center for PC'ye aktarmak �sted�ğ�n�z müz�k �çer�ğ�n� seç�n.6

[PC'ye aktar]'ı seçmek �ç�n müz�k �çer�ğ�ne sağ tıklayın.7
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B�r USB merkez� kullanımı yalnızca onaylı logolu, kend�nden gücü bulunan b�r USB merkez� kullanıldığında garant� ed�l�r.

Müz�k çalar b�lg�sayara bağlıyken aşağıdak� uyarılara uyun. Aks� takd�rde müz�k çalar düzgün çalışmayab�l�r.
B�lg�sayarı açmayın.
B�lg�sayarı yen�den başlatmayın.
B�lg�sayarı uyku modundan uyandırmayın.
B�lg�sayarı kapatmayın.

İlg�l� Konu
Mus�c Center for PC'�n yüklenmes� (W�ndows)
Müz�k çalma
Desteklenen formatlar

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Mac F�nder kullanılarak �çer�ğ�n aktarılması

Müz�k �çer�ğ�n� doğrudan F�nder'dan sürükley�p bırakarak aktarab�l�rs�n�z. Tel�f hakkı koruması olan müz�k �çer�ğ�
aktarılamaz.

Not
Müz�k çaları p�l �le beslenen b�r b�lg�sayara bağlarsanız b�lg�sayarın p�l� tüken�r. Müz�k çaları b�r b�lg�sayara uzun süre
bağladığınızda, b�lg�sayarı b�r AC güç kaynağına bağlayın.

İpucu
Uyumlu dosya formatları �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n bkz. [Desteklenen formatlar].

Müz�k çaları USB aracılığıyla çalışan b�r b�lg�sayara bağlayın.1

F�nder'ın kenar çubuğundan [PLAYER]'� seç�n.

Müz�k �çer�ğ�n� b�r m�croSD karta da aktarab�l�rs�n�z.
[PLAYER] yer�ne m�croSD kartın adını taşıyan klasörü seç�n.

2

[PLAYER]'de [MUSIC] klasörünü açın.3

Dosya veya klasörler� ( ) [PLAYER]'de [MUSIC] klasörüne ( ) sürükley�p bırakın.

Aktarımın tamamlandığını doğrulayın.Ardından müz�k çaları b�lg�sayardan ayırın.

4
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Albümler �ç�n manüel olarak kapak resm� görüntüler� ekleyerek görüntünün müz�k çalar ekranında görüntülenmes�n�
sağlayab�l�rs�n�z. İlk önce görüntü dosyasını, albüm klasörü �le aynı adı taşıyacak şek�lde yen�den adlandırın. (Bu esnada görüntü
dosyasının uzantısını değ�şt�rmey�n.) Ardından görüntü dosyasını albüm klasörüne ekley�n. 
Kapak resm� görüntüler� �ç�n müz�k çalar, şu dosyaları görüntüler.

Basel�ne JPEG
Geç�şs�z PNG
Maks�mum boyut: 4.096 × 4.096

Not
Aşağıdak� önlemlere uyun. Aks� takd�rde müz�k çalar dosyaları çalamayab�l�r.

Kök klasörler�n (örneğ�n [MUSIC]) adlarını değ�şt�rmey�n.
Dosyaları [MUSIC] dışında başka klasörlere aktarmayın.
Ver� aktarımı sırasında USB Type-C kablosunu çıkarmayın (USB Type-C kablo: ürünle ver�l�r).
Müz�k çaların belleğ�n� b�lg�sayarda formatlamayın.

Müz�k çalardak� d�l ayarına bağlı olarak müz�k çalar bazı müz�k �çer�ğ� �ç�n b�lg�ler� doğru göstermeyeb�l�r.

Aktarılan müz�k �çer�ğ� yalnızca k�ş�sel kullanımla sınırlıdır. Müz�k �çer�ğ�n�n başka amaçlara yönel�k kullanımı �ç�n, tel�f hakkı
sah�pler�n�n �zn� alınması gerek�r.

B�r USB merkez� kullanımı yalnızca onaylı logolu, kend�nden gücü bulunan b�r USB merkez� kullanıldığında garant� ed�l�r.

Müz�k çalar b�lg�sayara bağlıyken aşağıdak� uyarılara uyun. Aks� takd�rde müz�k çalar düzgün çalışmayab�l�r.
B�lg�sayarı açmayın.
B�lg�sayarı yen�den başlatmayın.
B�lg�sayarı uyku modundan uyandırmayın.
B�lg�sayarı kapatmayın.

İlg�l� Konu
Müz�k �çer�ğ�n�n hazırlanması
Yüksek Çözünürlüklü Ses �çer�ğ� satın alma
Müz�k çalma
Desteklenen formatlar

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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B�lg�sayar kullanarak şarkı sözü b�lg�s�n�n eklenmes�

Şarkı sözünü b�r met�n dosyasına (LRC dosyası) g�reb�l�rs�n�z. Hem met�n dosyasını (LRC dosyası) hem de müz�k
dosyasını müz�k çalara aktarın.

Met�n dosyasında şarkı sözü oluşturma (LRC dosyası)

W�ndows Donatılarda [Not Defter�]'n� açın.1.

Şarkı sözünü [Not Defter�]'ne g�r�n.2.

Parçayı çalarak her b�r met�n satırının göster�leceğ� zamanı g�r�n.

Zaman b�lg�s�n�, her met�n satırının sol tarafına, aşağıdak� formatta g�reb�l�rs�n�z.
Dak�ka:san�ye:san�yen�n yüzde b�r� (*1)
Zaman b�lg�s�, kronoloj�k sırada g�r�lmel�d�r.
San�ye ve san�yen�n yüzde b�r�n�, �k� nokta üst üste yer�ne nokta �le ayırab�l�rs�n�z.

3.

San�yen�n yüzde b�r�n� g�rmeyeb�l�rs�n�z.*1

Dosyayı kayded�n.

Karakter kodlaması olarak [UTF-8]'� seç�n.
Dosya adını müz�k dosyası �le aynı ad olacak şek�lde bel�rley�n.
Uzantı olarak [.lrc]'y� kullanın.
Maks�mum dosya boyutu 512 KB'dır.
B�r met�n satırı ekrana sığmadığında kaydırılır.
Aynı anda göster�leb�lecek met�n satırı aded� modele bağlıdır.
CR, CRLF ve LF satır sonlarının tamamı algılanır.
Boş met�n satırları atlanır.

4.

Müz�k çaları USB aracılığıyla b�lg�sayara bağlayın.5.

Aşağıdak� prosedürlerden b�r�ne göre [PLAYER] klasörünü açın.

W�ndows 10:
[Başlangıç] menüsünden [Dosya Gezg�n�]'n� açın. Sol bölmeden [PLAYER]'� seç�n.
W�ndows 8.1:
[Masaüstü]'nden [Dosya Gezg�n�]'n� açın. [Bu b�lg�sayar] altındak� l�steden [PLAYER]'� seç�n.

6.
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İpucu
Müz�k çalarda şarkı sözler�n� görüntülemek �ç�n aşağıdak� karakter sayıları öner�l�r.

Tek byte'lık karakterler (örneğ�n alfanümer�k karakterler): Satır başına 40 karakter.
2 byte'lık karakterler (örneğ�n Ç�nce karakterler): Satır başına 20 karakter.

LRC dosyalarını müz�k dosyaları �le aynı klasöre kayded�n. Müz�k dosyaları aktarılırken LRC dosyaları müz�k çalara aktarılır.

Mac b�lg�sayarda “TextEd�t” ve d�ğer met�n düzenley�c�ler�n� kullanarak şarkı sözü oluşturab�l�rs�n�z. Şarkı sözü veya zaman
b�lg�s�n� “Düz met�n” ayarıyla g�rmek �ç�n yukarıda anlatılanla aynı prosedürü �zley�n.

Tel�f hakkı b�ld�r�m�

Başkaları tarafından yazılan tel�f haklı materyaller� kullanarak LRC dosyaları oluşturduğunuzda, LRC dosyaları yalnızca
k�ş�sel kullanımla sınırlıdır. LRC dosyalarının başka amaçlarla kullanımı �ç�n, tel�f hakkı sah�pler�n�n �zn� gerek�r.

İlg�l� Konu
Şarkı sözü b�lg�s�n�n alınması
Şarkı sözler�n� görüntüleme

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

W�ndows 7:
[Başlat], [B�lg�sayar] ve daha sonra [PLAYER]'� seç�n.

Müz�k dosyalarını b�r m�croSD karta da aktarab�l�rs�n�z.
[PLAYER] yer�ne m�croSD kartın adını taşıyan klasörü seç�n.

[PLAYER] altındak� [MUSIC] klasöründe yen� b�r klasör oluşturun. Daha sonra hem müz�k dosyasını hem de LRC
dosyasını yen� klasöre aktarmak �ç�n sürükley�p bırakın.

7.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

62



Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

B�lg�sayardan �çer�k aktarımı �le �lg�l� notlar

Müz�k dosyalarını aşağıdak� res�mde göster�ld�ğ� g�b� doğru klasör �ç�ne sürükley�p bırakın.
Müz�k çalar, b�r�nc� sev�ye �le sek�z�nc� sev�yeye kadar olan klasörlerde saklı müz�k dosyalarını çalab�l�r.

Not
Aşağıdak� varsayılan klasörler� yen�den adlandırmayın. Aks� takd�rde müz�k çalar klasörler� algılamaz.

MUSIC

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

63



Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Müz�k çalma

Parçaları çalmak �ç�n önce b�r kategor� seç�n.
Müz�k �çer�ğ�n� daha önce b�lg�sayardan müz�k çalara aktarmanız gerek�r.

B�r W�ndows b�lg�sayarda
Mus�c Center for PC'y� kullanarak CD veya b�lg�sayardan �çer�ğ� müz�k çalara aktarın.
İçer�ğ� W�ndows Gezg�n�nden sürükley�p bırakın.

B�r Mac b�lg�sayarda
İçer�ğ� F�nder'dan sürükley�p bırakın.

Müz�k çalarda çalma �şlem düğmeler�

 düğmes�ne dokunarak kütüphane ekranını açın.1

İsted�ğ�n�z kategor�ye dokunun ( ).

Ekranı sola veya sağa kaydırarak sayfalar arasında geç�ş yapab�l�rs�n�z. Nokta sayısı, mevcut sayfa sayısını
göster�r ( ).

2

B�r parça l�stes� göster�lene kadar alt kategor�ler� seç�n ve daha sonra �sten�len parçayı seç�n.

Çalma başlar.

3

İşlem düğmes� İşlev

Çalmayı başlatmak veya duraklatmak �ç�n düğmeye basın.

Mevcut parçanın veya öncek� parçanın başına atlamak �ç�n düğmeye basın. 
Çalarken parçayı hızlı ger� sarmak �ç�n düğmey� basılı tutun.

Sonrak� parçanın başına atlamak �ç�n düğmeye basın. 
Çalarken parçayı hızlı �ler� sarmak �ç�n düğmey� basılı tutun.
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Not
Müz�k çalar parçaları �sted�ğ�n�z sırada çalmazsa şunu deney�n.

Müz�k çalarda yer �m� �şlev�n� veya çalma l�stes� �şlev�n� kullanın.
Mus�c Center for PC �le çalma l�steler� oluşturarak bunları aktarın.

Çalma sırasında dokunmat�k ekran açık kalırsa p�l ömrü oldukça kısalır. Menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun. Ayarlanan
süre sonunda dokunmat�k ekran otomat�k olarak kapanır. Bu menü öğeler� p�l gücünü korur.

 – [Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([ Temel Ayarlar]) – [Ekran Kapatma Zamanlayıcısı].

İlg�l� Konu
Gücü açıp kapama
Güç kaynağının değ�şt�r�lmes�
Çeş�tl� ekranların kullanılması
Mus�c Center for PC'�n yüklenmes� (W�ndows)
Kütüphane ekranı
Çalma ekranı
Müz�k �çer�ğ�n�n hazırlanması
İçer�ğ�n W�ndows b�lg�sayardan Mus�c Center for PC kullanarak aktarılması
W�ndows Gezg�n� kullanarak �çer�ğ�n aktarılması
Mac F�nder kullanılarak �çer�ğ�n aktarılması
Çalma yöntemler�

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on
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Çalma yöntemler�

Bu başlık altında aşağıdak� �şlemlere yönel�k tal�matlar yer alır.

Çalma modunu seçme.
Çalma aralığını ayarlama.

Çalma modunu seçme

İpucu
Çalma modunu ayarlar menüsünden de ayarlayab�l�rs�n�z. Menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.

 – [Ayarlar] – [Çalma Ayarları] ([Temel Ayarlar]).
Sonra [Çalma Modu]'ndan �sted�ğ�n�z çalma modunu seç�n.

Çalma aralığını ayarlama

Çalma modu �le çalma aralığı arasındak� �l�şk� şeması

Çalma modunu seçmek �ç�n (  veya ) alanına dokunun.

: Karışık Çalma
: 1 Şarkı Tekrarla

: Tümünü Tekrarla

 ve  yandığında müz�k çalar, seç�len çalma aralığındak� tüm parçaları rastgele çalar.
Normal çalma moduna dönmek �ç�n  ve  sönene kadar s�mgelere dokunun.

1.

Menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun. 
 – [Ayarlar] – [Çalma Ayarları] ([Temel Ayarlar]).

1.

İsten�len çalma aralığına [Çalma Aralığı]'ndan dokunun.2.

Çalma
Modu

Çalma Aralığı

Tüm Aralık Seç�len Aralık

Tüm parçalar rastgele sırada çalınır. Seç�len
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Not
[SensMe™ Kanalları] �şlev�n� kullanarak parça çalarken çalma modu değ�şt�r�lemez.

B�r yer �m� l�stes�nden parça seçt�ğ�n�zde müz�k çalar sadece seç�len yer �m� l�stes�ndek� parçaları çalar. 
D�ğer yer �m� l�steler�ndek� parçalar, [Çalma Aralığı] [Tüm Aralık] olarak ayarlansa b�le çalınmaz.

B�r çalma l�stes�nden parça seçt�ğ�n�zde müz�k çalar sadece seç�len çalma l�stes�ndek� parçaları çalar. 
D�ğer çalma l�steler�ndek� parçalar, [Çalma Aralığı] [Tüm Aralık] olarak ayarlansa b�le çalınmaz.

İlg�l� Konu
Çeş�tl� ekranların kullanılması
Çalma ekranı
Müz�k çalma

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Karışık
Çalma

Müz�k çalardak� tüm parçaları karışık çalmak �ç�n kütüphane ekranında [Tüm
Şarkılar]'ı seç�n.
Kütüphane ekranında [Albüm]'den b�r parça seçersen�z müz�k çalar seç�len
albümdek� tüm parçaları karışık çalar. Müz�k çalar albümdek� tüm parçaları çalmayı
tamamladığında çalma sıradak� albüme �lerler. Daha sonra müz�k çalar albümdek�
tüm parçaları karışık çalar.

aralıktak�
parçalar
rastgele sırayla
çalınır. (*1)

Tekrarlama
Kapalı Tüm parçalar sırayla çalınır.

Seç�len
aralıktak�
parçalar sırayla
çalınır. (*1)

1 Şarkı
Tekrarla

Mevcut parça art arda çalınır. Mevcut parça
art arda çalınır.

Tümünü
Tekrarla

Tüm parçalar art arda çalınır.
Müz�k çalardak� tüm parçaları tekrarlamak �ç�n kütüphane ekranında [Tüm Şarkılar]'ı
seç�n.

Seç�len
aralıktak�
parçalar art
arda çalınır.
(*1)

“Seç�len aralık” örneğ�n b�r albüm veya b�r sanatçı demekt�r.*1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

[SensMe™ Kanalları]'nın kullanılması

[SensMe™ Kanalları] �şlev� parçaları temaya göre otomat�k olarak gruplandırır. Parçaları modunuza, yaptığınız faal�yete,
gün �ç� zamana, vb.'ne uyacak şek�lde çalab�l�rs�n�z.
[SensMe™ Kanalları] �şlev�n� müz�k çalarda kullanmak �ç�n parçalar, aktarılmadan önce Mus�c Center for PC tarafından
anal�z ed�lmel�d�r. Parçaları anal�z etmek �ç�n Mus�c Center for PC'de 12 TONE ANALYSIS �şlev�n� devreye alın. Mus�c
Center for PC'ye aktarılan parçalar otomat�k olarak anal�z ed�l�r ve sonuçlar parçalara ayarlanır. İşlem �le �lg�l� daha fazla
b�lg� �ç�n Mus�c Center for PC destek web s�tes�ne bakın.

İpucu
[SensMe™ Kanalları], 12 TONE ANALYSIS teknoloj�s�n� (Sony tarafından gel�şt�r�lm�şt�r) destekleyen uygulamalar tarafından
aktarılan parçalar �ç�n kullanılab�l�r.

[SensMe™ Kanalları] �şlev�n� kullanarak b�r kanal açtığınızda veya farklı b�r kanala geçt�ğ�n�zde parça en melod�k veya r�tm�k
kısımdan başlayarak çalar.

Parçalar rastgele sırada çalınır. B�r kanal seçt�ğ�n�zde, çalma sırası değ�ş�r.

Not
Müz�k çalar sadece parça �çeren kanalları göster�r.

İlg�l� Konu
Kütüphane ekranı

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Kütüphane ekranında [SensMe™ Kanalları]'ne dokunun.1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Şarkı sözü b�lg�s�n�n alınması

Şarkı sözü b�lg�s�n� müz�k çalarda görüntülemek �ç�n müz�k çalara, parça dosyası �le b�rl�kte b�r şarkı sözü met�n dosyası
(LRC dosyası) aktarmanız gerek�r.

Şarkı sözü b�lg�ler�n� aşağıdak� yöntemlerle elde edeb�l�rs�n�z.

Şarkı sözü b�lg�s�n� �nternetten alın ve sonra b�r met�n dosyası (LRC dosyası) oluşturun.
Şarkı sözünü b�r met�n dosyasına (LRC dosyası) kend�n�z g�r�n.

LRC dosyaları �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n [İlg�l� Konu] altında �lg�l� konuya bakın.

Not
Şarkı sözü b�lg�s� yalnızca k�ş�sel kullanımla sınırlıdır. Şarkı sözü �çer�ğ�n�n başka amaçlara yönel�k kullanımı �ç�n, tel�f hakkı
sah�pler�n�n �zn� alınması gerek�r.

İlg�l� Konu
Şarkı sözler�n� görüntüleme
B�lg�sayar kullanarak şarkı sözü b�lg�s�n�n eklenmes�

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Şarkı sözler�n� görüntüleme

Parçaları şarkı sözü b�lg�s� �le b�rl�kte müz�k çalara aktarın. Daha sonra müz�k çaları şarkı sözler�n� gösterecek şek�lde
ayarlayın.
Parça �ç�n şarkı sözü b�lg�s� mevcutsa b�r s�mge ( ) yanar.

İlg�l� Konu
Şarkı sözü b�lg�s�n�n alınması
B�lg�sayar kullanarak şarkı sözü b�lg�s�n�n eklenmes�

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Çalma ekranında  düğmes�ne ve ardından [Şarkı Sözü Ekranı]'ye dokunun.1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Müz�k çalarda çalma l�steler�n�n yönet�lmes�

Seçt�ğ�n�z parçaları toplayab�l�r ve bunları müz�k çalarda çalma l�steler� şekl�nde kaydedeb�l�rs�n�z.
Bu başlık altında aşağıdak� �şlemlere yönel�k tal�matlar yer alır.

Müz�k çalarda çalma l�steler�ne parçalar ekleme.
Müz�k çalarda çalma l�steler�n� d�nleme.
Müz�k çalardan çalma l�steler�n� s�lme.

Müz�k çalarda çalma l�steler�ne parçalar ekleme

Çalma l�steler� müz�k çaların dah�l� belleğ�ne veya m�croSD karta kayded�leb�l�r. Dah�l� bellekten m�croSD karttak� çalma
l�stes�ne veya ters� yönde parça eklenemez.
2 m�croSD kart takıldığında m�croSD kartların b�r�nden parçayı d�ğer m�croSD karttak� çalma l�stes�ne ekleyemezs�n�z.

İpucu
B�r çalma l�stes�ne en fazla 999 parça ekleneb�l�r.

Tüm l�stey� b�r çalma l�stes�ne ekleyeb�l�rs�n�z. Çalma sırası ekranı veya yer �m� l�stes� ekranı açıkken  düğmes�ne ve ardından
[Şarkıları Çalma L�stes�ne Ekle]'ye dokunun.

Çalma l�stes�ndek� parçaların sırasını değ�şt�reb�l�rs�n�z. Kütüphane ekranından b�r çalma l�stes� seç�n.  düğmes�ne ve
ardından [Şarkı Sırasını Düzenle]'ye dokunun. Parçaları yen�den düzenlemek �ç�n  s�mges�n� sürükley�p bırakın. Parçaların
sırasını kaydetmek �ç�n [Sonlandır]'a dokunun.

Açılır menüden çalma l�stes�n�n adını değ�şt�reb�l�rs�n�z. Kütüphane ekranında [Çalma L�steler�]'ne dokunun. İstenen çalma
l�stes�n�n yanındak�  düğmes�ne ve ardından [Çalışma L�stes� Adını Düzenle]'ye dokunun.

Mus�c Center for PC kullanılarak oluşturulan çalma l�steler�n� müz�k çalara aktarab�l�rs�n�z.Dosya formatı m3u olan çalma l�steler�
müz�k çalarda yönet�leb�l�r.

Müz�k çalarda yen� b�r çalma l�stes� oluşturab�l�rs�n�z. Yen� b�r çalma l�stes� oluşturmak �ç�n menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla
dokunun. 

 – [Çalma L�stes�ne Ekle] – [Yen� Çalma L�stes�]. 
Daha sonra çalma l�stes�n� adlandırın ve b�t�rmek �ç�n [Sonlandır]'a dokunun.

Not
Çalma l�steler� �ç�n kapak resm� görüntüler� kayded�lemez.

Müz�k çalarda b�r çalma l�stes�ndek� parçaları d�nleme

Aşağıdak�lerden b�r�n� yapın.

Müz�k çalar çalma l�stes�ne eklemek �sted�ğ�n�z b�r parçayı çalarken veya duraklatmışken:
Çalma ekranında  düğmes�ne ve ardından [Çalma L�stes�ne Ekle]'ye dokunun.
B�r l�ste (parça l�stes�, albüm l�stes�, çalma sırası, vb.) açıldığında:
L�stede �stenen öğen�n yanındak�  düğmes�ne dokunarak açılır menüyü açın. Daha sonra [Çalma L�stes�ne
Ekle]'ye dokunun.

Çalma l�stes� seç�m ekranı açılır.

1.

Çalma l�stes� adına dokunarak parçayı ekley�n.2.

Kütüphane ekranında [Çalma L�steler�]'ne dokunun.1.

71



Müz�k çalardan çalma l�steler�n� s�lme

İpucu
Çalma l�stes�nden b�r parçayı kaldırab�l�rs�n�z.
Çalma l�stes�ndek� parçaların l�stes�n� görüntüley�n ve  düğmes�ne dokunarak açılır menüyü açın. Daha sonra [Çalma
L�stes�nden Kaldır]'ı seç�n.

Not
B�r çalma l�stes�n� s�lsen�z b�le çalma l�stes�ndek� parçalar müz�k çalardan s�l�nmez.

İlg�l� Konu
Kütüphane ekranı
Çalma ekranı
Çalma sırası ekranı
Yer İm� L�stes� ekranı
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İstenen çalma l�stes�ne dokunun ve ardından �stenen parçaya dokunun.2.

Kütüphane ekranında [Çalma L�steler�]'ne dokunarak çalma l�steler�n�n l�stes�n� açın.1.

S�lmek �sted�ğ�n�z çalma l�stes�n�n yanındak�  düğmes�ne ve ardından [S�l]'e dokunun.2.

Ekrandak� tal�matı �zley�n.3.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Müz�k çalarda yer �mler�n�n yönet�lmes�

Sevd�ğ�n�z parçaları yer �m� l�steler�ne ekleyeb�l�rs�n�z. En fazla 10 yer �m� l�stes� kullanılab�l�r. B�r yer �m� l�stes�ne en fazla
999 parça ekleneb�l�r.
Bu başlık altında aşağıdak� �şlemlere yönel�k tal�matlar yer alır.

Yer �m� l�steler�ne parçalar ekleme.
Yer �m� l�stes�ne eklenm�ş parçaları müz�k çalarda d�nleme.
Müz�k çalardak� b�r yer �m� l�stes�nden parçaları kaldırma.

Yer �m� l�steler�ne parçalar ekleme

İpucu
Tüm l�stey� b�r yer �m� l�stes�ne ekleyeb�l�rs�n�z. Çalma sırası ekranı veya yer �m� l�stes� ekranı açıkken  düğmes�ne ve ardından
[Tüm Şarkıları Yer İm� L�stes�ne Ekle]'ye dokunun.

Yer �m� l�stes�ndek� parçaların sırasını değ�şt�reb�l�rs�n�z. 
B�r yer �m� l�stes� seç�n.  düğmes�ne ve ardından [Şarkı Sırasını Düzenle]'ye dokunun. Parçaları yen�den düzenlemek �ç�n 
s�mges�n� sürükley�p bırakın. Parçaların sırasını kaydetmek �ç�n [Sonlandır]'a dokunun.

Not
Yer �m� l�steler�n� b�r b�lg�sayara aktaramazsınız.

Yer �m� l�stes�ne eklenm�ş parçaları müz�k çalarda d�nleme

Müz�k çalardak� b�r yer �m� l�stes�nden parçaları kaldırma

İpucu
B�r yer �m� l�stes�nden tüm parçaları kaldırab�l�rs�n�z.
Yer �m� l�stes� ekranında  düğmes�ne ve ardından [Tümünü S�l]'e dokunun.

Aşağıdak�lerden b�r�n� yapın.

Müz�k çalar yer �m� l�stes�ne eklemek �sted�ğ�n�z b�r parçayı çalarken veya duraklatmışken:
Çalma ekranında  düğmes�ne ve ardından [Yer İm� L�stes�ne Ekle]'ye dokunun.
B�r l�ste (parça l�stes�, albüm l�stes�, çalma sırası, vb.) açıldığında:
L�stede �stenen öğen�n yanındak�  düğmes�ne dokunarak açılır menüyü açın. Daha sonra [Yer İm� L�stes�ne
Ekle]'ye dokunun.

Yer �m� l�stes� seç�m ekranı açılır.

1.

İsted�ğ�n�z yer �m� l�stes�n� seç�n.2.

Yer �m� l�stes� ekranı açın.1.

/  düğmes�ne dokunarak b�r l�ste seç�n ve ardından parça seç�n.2.

Yer �m� l�stes�nde parçanın yanındak�  düğmes�ne dokunun.1.

[Yer İm� L�stes�nden S�l]'e dokunun.2.
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İlg�l� Konu
Kütüphane ekranı
Çalma ekranı
Çalma sırası ekranı
Yer İm� L�stes� ekranı

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

74



Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Müz�k çalardan parçaları s�lme

Parçaları müz�k çalardan s�leb�l�rs�n�z.

İpucu
Parçaları b�r b�lg�sayarda, aşağıdak� uygulamaları kullanarak da s�leb�l�rs�n�z. İşlemler �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n her uygulamanın
çevr�m�ç� yardım b�lg�s�ne bakın.

W�ndows: Mus�c Center for PC, W�ndows Gezg�n�
Mac: F�nder

Not
Parçaları W�ndows Gezg�n� veya Mac F�nder kullanarak s�lerken kök klasörü (örneğ�n [MUSIC]) s�lmey�n veya yen�den
adlandırmayın. Aks� takd�rde müz�k çalar �çer�ğ� algılamaz.

İlg�l� Konu
Kütüphane ekranı

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Kütüphane ekranında aşağıdak� öğelerden b�r�n� görüntüley�n.

Parçaları s�lmek �ç�n b�r parça l�stes� açılana dek, �stenen kategor�ye (albümler, sanatçılar, vb.) ve �stenen alt
kategor�ye dokunun.
B�r klasör s�lmek �ç�n [Klasör]'e ve ardından �stenen klasöre dokunun.

1

Açılır menüyü görüntülemek �ç�n  düğmes�ne dokunun ve [S�l]'e dokunun.

Ekrandak� tal�matları �zley�n.

2

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Yüksek kal�tel� ses d�nlemek �ç�n kılavuzu görüntüleme

İçer�ğ� yüksek ses kal�tes�yle d�nlemek �le �lg�l� b�lg� görüntüleyeb�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Kütüphane ekranı
Ses kal�tes� ayar ekranları
Ses kal�tes� ayarlarının yapılması

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Çalma ekranında menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun. 
 – [Ayarlar] – [Yüksek Kal�tel� Ses Kılavuzu] ([Ses]).

1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Müz�k çaların eşleşt�r�lmem�ş b�r Bluetooth c�hazına �lk kez bağlanması

BLUETOOTH® �şlev� c�hazlar arasında kablosuz bağlantı sağlar. C�hazların Bluetooth kablosuz teknoloj�s�n�
desteklemes� gerek�r. Açık alanda 10 metreye kadar mesafede kablosuz bağlantı mümkündür.
Bluetooth gönderme �şlev�n� aşağıdak� �şlemler �ç�n kullanab�l�rs�n�z.

Kablosuz olarak müz�k d�nleme. 
Kulaklık veya hoparlör g�b� b�r Bluetooth c�hazı bağlayın. Kablosuz olarak müz�k d�nleyeb�l�rs�n�z.

Bluetooth c�hazlarını kablosuz olarak �lk kez bağlarken c�hazlar b�rb�rler�ne kayıt ed�lmel�d�r. Bu kayda “eşleşt�rme” den�r.
Müz�k çalar �le c�haz eşleşt�r�ld�kten sonra �ler�de c�hazları kolayca bağlayab�l�rs�n�z.
Aşağıdak� tal�matlar, müz�k çalar �le Bluetooth c�hazını bağlamak �ç�n temel adım-adım �şlemler� açıklar.

Eşleşt�r�lm�ş b�r Bluetooth c�hazını ayırmak �ç�n

Bluetooth c�hazında gerek�rse Bluetooth �şlev�n� açın.1

Müz�k çaların kütüphane ekranında menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun. 
 – [Ayarlar] – [Ses C�hazına Bağlan/Ses C�hazı Ekle] ([Bluetooth]).

Bluetooth bağlantı ekranı açılır.

2

Bluetooth düğmes�ne ( ) dokunarak Bluetooth �şlev�n� açın ve [C�haz Ekle (Eşleşt�rme)]'ye ( ) dokunun.

B�lg� alanında  bel�r�r. Ekranda bağlanab�l�r c�hazların l�stes� görüntülen�r ( ).

3

Bluetooth c�hazına dokunun.

Eşleşt�rme sırasında b�r parola g�rmen�z �sten�rse Bluetooth c�hazınız �ç�n olan parolayı kontrol ederek g�r�n.
Bluetooth c�hazının parolası �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n c�hazın kullanma kılavuzuna bakın.
Bağlantı kurulduğunda 'te [Bağlı] bel�r�r.

4

Kütüphane ekranından parçayı seçerek çalın.

Ses, bağlı Bluetooth c�hazından çıkar.

5

Bluetooth c�hazı bağlıyken menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.1.
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İpucu
Müz�k çaları tek seferde sadece b�r Bluetooth c�hazı �le eşleşt�reb�l�rs�n�z. B�rden fazla Bluetooth c�hazını eşleşt�rmek �ç�n bu
başlıktak� �şlemler� her c�haz �ç�n tekrarlayın.

Kayıtlı Bluetooth c�hazını s�leb�l�rs�n�z. [Eklenen C�hazlar]'dak� bağlanab�l�r c�hazlar l�stes�nde Bluetooth c�hazının adının yanındak�
 s�mges�ne dokunun. Daha sonra [C�hazı S�l]'ı seç�n.

Parola aynı zamanda “geç�ş kodu”, “PIN kodu”, “PIN numarası” veya “ş�fre” olarak da adlandırılab�l�r.

Bluetooth �şlev� kapatılana kadar müz�k çalar, Bluetooth c�hazına bağlı kalır. P�l gücünü korumak �ç�n Bluetooth �şlev�n� kapatın
veya bağlı c�haz �le Bluetooth bağlantısını sonlandırın.

Not
Eşleşt�rme b�lg�s� aşağıdak� durumlarda s�l�n�r. C�hazları yen�den eşleşt�r�n.

B�r veya her �k� c�haz fabr�ka ayarlarına sıfırlanırsa.
C�hazların onarılması hal�nde olduğu g�b� eşleşt�rme b�lg�s� c�hazlardan s�l�n�rse.

Bluetooth �şlev� akt�fken p�l ömrü kayda değer oranda kısalır.

Müz�k çaları en fazla 7 c�hazla eşleşt�reb�l�rs�n�z. Eşleşt�r�len c�haz sayısı maks�mum sayıyı aşarsa müz�k çalar, bağlı en esk�
c�hazı s�ler.

Eşleşt�rme tamamlanmadan eşleşt�rme zaman aşımına uğrarsa Bluetooth bağlantı ekranından başlayarak �şlem� tekrarlayın.

Bluetooth bağlantısı üzer�nden ses çıkışı �le �lg�l� bazı kısıtlamalar vardır.
Kulaklık pr�z�ne b�r kulaklık bağlasanız b�le ses kulaklıktan çıkmaz. Ses terc�hen Bluetooth c�hazından çıkar.

USB-DAC �şlev� devredeyken çalınan ses� kablosuz olarak d�nleyemezs�n�z.

Bluetooth bağlantısı sırasında ses kes�l�r veya atlama yaparsa aşağıdak�ler� deney�n.
Müz�k çalar ve Bluetooth c�hazını b�rb�rler�ne yaklaştırın.
Aşağıdak� menü öğeler�ne dokunarak [SBC - İstenen Bağlantı]'yı seç�n. 

 – [Ayarlar] – [Ses C�hazı Bağlantı Ayarları] ([Bluetooth]) – [Kablosuz Oynatma Kal�tes�].

Bluetooth bağlantısı aşağıdak� durumlarda otomat�k olarak sonlandırılır:
Müz�k çaların p�l� b�terse.
Müz�k çalar kapatılırsa.

Akt�f b�r Bluetooth bağlantısı varken ses kal�tes� ayarları geçerl� değ�ld�r.

İlg�l� Konu
Müz�k çaların eşleşt�r�lm�ş b�r Bluetooth c�hazına bağlanması
B�r Bluetooth c�hazıyla tek dokunuşla bağlantılar (NFC)
Bluetooth �şlev�n�n yapılandırılması (Bluetooth gönderme modu)
Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

 – [Ayarlar] – [Ses C�hazına Bağlan/Ses C�hazı Ekle] ([Bluetooth]).

[Eklenen C�hazlar]'dan Bluetooth c�hazının adına dokunun.2.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Müz�k çaların eşleşt�r�lm�ş b�r Bluetooth c�hazına bağlanması

Müz�k çalar ve Bluetooth c�hazı önceden eşleşt�r�l�rse Bluetooth c�hazı müz�k çalara kayded�l�r. Müz�k çalar ve Bluetooth
c�hazını kolayca bağlayab�l�rs�n�z.

Bluetooth �şlev�n� açıp kapamak �ç�n

Bluetooth c�hazı b�lg�s�n� kontrol etmek �ç�n
L�stede Bluetooth c�hazının adının yanındak�  s�mges�ne dokunun ve [C�haz B�lg�s�]'ne dokunun.

Kayıtlı b�r Bluetooth c�hazını s�lmek �ç�n
L�stede Bluetooth c�hazının adının yanındak�  s�mges�ne dokunun ve [C�hazı S�l]'ne dokunun.
Ekrandak� tal�matları �zley�n. Eşleşt�rme b�lg�s� s�l�n�r.

İpucu
Bluetooth �şlev� �ç�n b�r kısayol mevcuttur. [Ayarlar] ekranında  s�mges�ne dokunab�l�rs�n�z. Müz�k çalar, en son bağlanan
Bluetooth c�hazına otomat�k olarak bağlanır.

Bluetooth c�hazı �ç�n b�rden fazla ad göster�l�rse Bluetooth c�hazının BD adres�n� kontrol ed�n. BD adres� �le �lg�l� daha fazla b�lg�
�ç�n Bluetooth c�hazının kullanma kılavuzuna bakın.

Bluetooth c�hazı NFC �şlev�n� destekl�yorsa müz�k çalar ve Bluetooth c�hazı, b�rb�rler�ne dokundurularak eşleşt�r�leb�l�r ve
bağlanab�l�r.

Bluetooth �şlev� kapatılana kadar müz�k çalar, Bluetooth c�hazına bağlı kalır. P�l gücünü korumak �ç�n Bluetooth �şlev�n� kapatın
veya bağlı c�haz �le Bluetooth bağlantısını sonlandırın.

Not

Bluetooth c�hazında gerek�rse Bluetooth �şlev�n� açın.1

Müz�k çaların kütüphane ekranında menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun. 
 – [Ayarlar] – [Ses C�hazına Bağlan/Ses C�hazı Ekle] ([Bluetooth]).

Bluetooth bağlantı ekranı açılır.

2

Bluetooth düğmes�ne dokunarak Bluetooth �şlev�n� açın.

B�lg� alanında  bel�r�r.

3

[Eklenen C�hazlar] l�stes�nde Bluetooth c�hazına dokunun.

Bağlantı kurulduğunda [Bağlı] bel�r�r.

4

Kütüphane ekranından parçayı seçerek çalın.5

Menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [Ses C�hazına Bağlan/Ses C�hazı Ekle] ([Bluetooth]).

1.

Bluetooth düğmes�ne dokunarak Bluetooth �şlev�n� açıp kapayın.2.
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Bluetooth �şlev� akt�fken p�l ömrü kayda değer oranda kısalır.

Bluetooth bağlantısı üzer�nden ses çıkışı �le �lg�l� bazı kısıtlamalar vardır.
Kulaklık pr�z�ne b�r kulaklık bağlasanız b�le ses kulaklıktan çıkmaz. Ses terc�hen Bluetooth c�hazından çıkar.

USB-DAC �şlev� devredeyken çalınan ses� kablosuz olarak d�nleyemezs�n�z.

Bluetooth bağlantısı sırasında ses kes�l�r veya atlama yaparsa aşağıdak�ler� deney�n.
Müz�k çalar ve Bluetooth c�hazını b�rb�rler�ne yaklaştırın.
Aşağıdak� menü öğeler�ne dokunarak [SBC - İstenen Bağlantı]'yı seç�n. 

 – [Ayarlar] – [Ses C�hazı Bağlantı Ayarları] ([Bluetooth]) – [Kablosuz Oynatma Kal�tes�].

Bluetooth bağlantısı aşağıdak� durumlarda otomat�k olarak sonlandırılır:
Müz�k çaların p�l� b�terse.
Müz�k çalar kapatılırsa.

Akt�f b�r Bluetooth bağlantısı varken ses kal�tes� ayarları geçerl� değ�ld�r.

İlg�l� Konu
Müz�k çaların eşleşt�r�lmem�ş b�r Bluetooth c�hazına �lk kez bağlanması
B�r Bluetooth c�hazıyla tek dokunuşla bağlantılar (NFC)
Bluetooth �şlev�n�n yapılandırılması (Bluetooth gönderme modu)
Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

B�r Bluetooth c�hazıyla tek dokunuşla bağlantılar (NFC)

Bluetooth c�hazı NFC �şlev�n� destekl�yorsa müz�k çalar �le c�hazı kolayca bağlayab�l�rs�n�z. C�hazları eşleşt�rmek ve
Bluetooth bağlantısı kurmak �ç�n tek yapmanız gereken c�hazı müz�k çalara dokundurmaktır.
NFC yakın menz�l kablosuz �let�ş�m �ç�nd�r.

Müz�k çalar ve Bluetooth c�hazını NFC �şlev�n� kullanarak ayırmak �ç�n
Müz�k çaların ekranını açın. Ardından ayırmak �ç�n müz�k çalar ve Bluetooth c�hazını (  ve ) tekrar b�rb�rler�ne
dokundurun.

Bluetooth c�hazının NFC düğmes� varsa NFC düğmes�n� açık konuma alın.1

Müz�k çaların ekranını açın.2

Müz�k çalar ( ) ve Bluetooth c�hazı ( ) üzer�ndek� �şaretler� b�rb�rler�ne dokundurun.

Müz�k çalar ekranında tal�matlar görüntülenene kadar c�hazları bu şek�lde tutun.

3

Müz�k çalar ekranındak� tal�matlarını �zleyerek bağlantıyı tamamlayın.4

Bağlantı kurulduktan sonra müz�k çalarda b�r parça çalın.5
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NFC �şlev�n� kapatmak �ç�n
NFC �şlev� varsayılan olarak açıktır. NFC �şlev�n� kapatmak �stersen�z menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunarak onay
�şaret�n� kaldırın.

 – [Ayarlar] – [NFC] ([Bluetooth]).

İpucu
Bağlantı kötüyse aşağıdak� önlemler� alın.

Bluetooth c�hazını müz�k çalar üzer�ndek� �şaret�n ( ) üzer�nde gezd�r�n.
Müz�k çalarınız b�r kılıfın �ç�ndeyse kılıftan çıkarın.
NFC �şlev�n�n açık olduğundan em�n olun.  düğmes�ne ve ardından [Ayarlar]'ye dokunun. [NFC] ([Bluetooth]) �ç�n onay
kutusunun �şaretl� olduğunu kontrol ed�n.

Not
Bağlantı yapmadan önce müz�k çaların ekranını açın. Ekran kapatılırsa Bluetooth c�hazını, Bluetooth c�hazını müz�k çalara
dokundurarak (NFC) bağlayamazsınız.

Bluetooth �şlev� akt�fken p�l ömrü kayda değer oranda kısalır.

Aşağıdak� �şlevler devredeyken müz�k çaları b�r Bluetooth c�hazına NFC �le bağlayamazsınız.

USB-DAC �şlev�
Bluetooth gönderme modunda bağlanmak �ç�n Bluetooth Alıcı �şlev�n� kapatın.

İlg�l� Konu
Gücü açıp kapama
Bluetooth �şlev�n�n yapılandırılması (Bluetooth gönderme modu)
Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Bluetooth �şlev�n�n yapılandırılması (Bluetooth gönderme modu)

Bu başlık altında aşağıdak� �şlemlere yönel�k tal�matlar yer alır.

Bluetooth müz�k aktarımı �ç�n çalma kal�tes�n�n seç�lmes�.
Bluetooth müz�k aktarımı �ç�n ses düzey� ayarının seç�lmes�.
Bluetooth b�lg�s�n�n kontrol ed�lmes�.

Bluetooth müz�k aktarımı �ç�n çalma kal�tes�n�n seç�lmes�

Bluetooth müz�k aktarımı �ç�n kodekler ve terc�hlerden oluşan b�r komb�nasyon seçeb�l�rs�n�z.

Not
[Kablosuz Oynatma Kal�tes�] ayarı, müz�k çalar b�r sonrak� sefere Bluetooth bağlantısı kurduğundan �t�baren etk�l� olur.

[Kablosuz Oynatma Kal�tes�] ayarı, Bluetooth c�hazının ayarlarına bağlı olarak etk�l� olmayab�l�r.

Bluetooth müz�k aktarımı �ç�n ses düzey� ayarının seç�lmes�

Bluetooth c�hazına bağlı olarak ses düzey�, müz�k çalar �le ayarlanamayab�l�r.
Bu durumda [Gel�şm�ş Modu Kullan]'ı deney�n.

Bluetooth b�lg�s�n�n kontrol ed�lmes�

İlg�l� Konu
Müz�k çaların eşleşt�r�lmem�ş b�r Bluetooth c�hazına �lk kez bağlanması
Müz�k çaların eşleşt�r�lm�ş b�r Bluetooth c�hazına bağlanması
B�r Bluetooth c�hazıyla tek dokunuşla bağlantılar (NFC)
Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar

Çalma ekranında menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [Ses C�hazı Bağlantı Ayarları] ([Bluetooth]) – [Kablosuz Oynatma Kal�tes�].

1.

İsted�ğ�n�z öğeye dokunun.2.

Çalma ekranında menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [Ses C�hazı Bağlantı Ayarları] ([Bluetooth]) – [Gel�şm�ş Modu Kullan].

1.

Çalma ekranında menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun. 
 – [Ayarlar] – [Bluetooth B�lg�s�] ([Bluetooth]).

Bluetooth sürümü ve prof�l� g�b� b�lg�ler göster�l�r.

1.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Müz�k çaların eşleşt�r�lmem�ş b�r akıllı telefona �lk kez bağlanması

Müz�k çaları kullanarak Bluetooth bağlantısı (Bluetooth Alıcı �şlev�) aracılığıyla akıllı telefondan müz�k d�nleyeb�l�rs�n�z.
Müz�k d�nlemek �ç�n kulaklığı müz�k çalara bağlayın.
B�r akıllı telefonu �lk kez bağlarken müz�k çalar ve akıllı telefonu b�rb�rler�ne kaydetmen�z gerek�r. Bu kayda “eşleşt�rme”
den�r. Müz�k çalar ve akıllı telefonu b�r eşleşt�rd�kten sonra �ler�de c�hazları kolayca bağlayab�l�rs�n�z.
Aşağıdak� tal�matlar, müz�k çalar �le akıllı telefonu bağlamak �ç�n temel adım-adım �şlemler� açıklar.
Başlamadan önce müz�k çalar başka b�r akıllı telefona zaten bağlı �se akıllı telefonda Bluetooth bağlantısını sonlandırın.

Bluetooth Alıcı �şlev�n� kapatmak �ç�n
Bluetooth Alıcı ekranının sol üst kısmındak�  öğes�ne dokunun. Ardından b�r mesaj görüntülend�ğ�nde [Tamam]’a
dokunun. Müz�k çalar müz�k çalma �şlev�ne döner.

B�r akıllı telefonun kaydını s�lmek �ç�n
Bluetooth Alıcı ekranında şu �şlemler� gerçekleşt�r�n. B�r akıllı telefon kaydını, müz�k çalardan s�leb�l�rs�n�z.

Akıllı telefonu eşleşt�rme moduna alın.1

Müz�k çaların kütüphane ekranında  öğes�ne dokunun.2

Mesajı onaylayın ve [Tamam]’a dokunun.

Müz�k çalar, Bluetooth Alıcı �şlev�ne geçer.

3

[C�haz Ekle (Eşleşt�rme)]'e dokunun.

Müz�k çalar eşleşt�rmeye hazırdır.

4

Akıllı telefon ekranında müz�k çaların adını seç�n.

Müz�k çalar akıllı telefona bağlandığında kodek ( ) ve akıllı telefonun adı ( ) gözükür.

5

Akıllı telefonda b�r parça çalın.6
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İpucu
Tek seferde sadece b�r akıllı telefonla eşleşt�reb�l�rs�n�z. B�rden fazla akıllı telefonla eşleşt�rmek �stersen�z bu başlıktak� �şlemler�
tekrarlayın.

Müz�k çalar üzer�ndek� çalma �şlem düğmeler�n� kullanarak akıllı telefonda müz�k çalma �şlem�n� kontrol edeb�l�rs�n�z.

B�r akıllı telefondan çalınan müz�ğ�, müz�k çalar üzer�ndek� ses kal�tes� ayarlarıyla d�nleyeb�l�rs�n�z.

Müz�k çalar, Bluetooth Alıcı �şlev�n� kapatana dek akıllı telefona bağlı kalır. P�l gücünü korumak �ç�n Bluetooth Alıcı �şlev�n� kapatın
veya akıllı telefon �le Bluetooth bağlantısını sonlandırın.

Bluetooth Alıcı �şlev�n� kullanırken ses sev�yes� düşükse ve gürültü duyuyorsanız şunu deney�n. Önce akıllı telefonda ses
sev�yes�n� maks�muma çıkarın. Daha sonra müz�k çalarda ses sev�yes�n� ayarlayın.

Not
Eşleşt�rme b�lg�s� aşağıdak� durumlarda s�l�n�r. C�hazları yen�den eşleşt�r�n.

B�r veya her �k� c�haz fabr�ka ayarlarına sıfırlanırsa.
C�hazların onarılması hal�nde olduğu g�b� eşleşt�rme b�lg�s� c�hazlardan s�l�n�rse.

Akıllı telefon �ç�n eşleşt�rme b�lg�s� müz�k çalardan s�l�n�r ancak müz�k çalar �ç�n eşleşt�rme b�lg�s� akıllı telefonda kalırsa b�lg�y� akıllı
telefondan s�l�n. Ardından müz�k çalar ve akıllı telefonu b�rb�rler�ne yen�den kayded�n.

Bluetooth Alıcı �şlev� akt�fken p�l ömrü kayda değer oranda kısalır.

Müz�k çaları en fazla 7 c�hazla eşleşt�reb�l�rs�n�z. Eşleşt�r�len c�haz sayısı maks�mum sayıyı aşarsa müz�k çalar, bağlı en esk�
c�hazı s�ler.

Eşleşt�rme tamamlanmadan eşleşt�rme zaman aşımına uğrarsa Bluetooth Alıcı bağlantı ekranından başlayarak �şlem� tekrarlayın.

Aşağıdak� �şlevlerden herhang� b�r� akt�fken Bluetooth Alıcı �şlev�n� kullanamazsınız. İşlev� kapatın ve Bluetooth Alıcı �şlev�ne
geç�n.

USB-DAC �şlev�

Bluetooth bağlantısı sırasında ses kes�l�r veya atlama yaparsa aşağıdak�ler� deney�n.

Müz�k çalar ve akıllı telefonu b�rb�rler�ne yakın yerleşt�r�n.
Aşağıdak� menü öğeler�ne dokunarak [İstenen Bağlantı]'yı seç�n.

 – [Ayarlar] – [Alıcı Oynatma Kal�tes�] ([Bluetooth]) – [İstenen Bağlantı].
Daha sonra Bluetooth bağlantısını sonlandırın ve yen� ayarı uygulamak �ç�n akıllı telefona yen�den bağlayın.

Bluetooth bağlantısı aşağıdak� durumlarda otomat�k olarak sonlandırılır:
Müz�k çaların p�l� b�terse.
Müz�k çalar kapatılırsa.

Bluetooth Alıcı �şlev� akt�fken akıllı telefona gelen çağrı olursa arayanın ses� akıllı telefondan çıkar. Akıllı telefonun tekn�k
özell�kler�ne bağlı olarak çalma tonunu duyab�l�rs�n�z.

Menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [Eklenen C�hazlar - Bluetooth Alıcı] ([Bluetooth]).

1.

Kaydını s�lmek �sted�ğ�n�z akıllı telefonun adının yanındak�  öğes�ne dokunun. Daha sonra [C�hazı S�l]'ı seç�n.2.

Ekrandak� tal�matları �zley�n.3.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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İlg�l� Konu
Müz�k çaları eşleşt�r�lm�ş b�r akıllı telefona bağlama
Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar (NFC)
Bluetooth �şlev�n� yapılandırma (Bluetooth alma modu)
Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Müz�k çaları eşleşt�r�lm�ş b�r akıllı telefona bağlama

Müz�k çalar ve akıllı telefon önceden eşleşt�r�l�rse akıllı telefon müz�k çalara kayded�l�r. Müz�k çalar �le akıllı telefonu
kolayca bağlayab�l�rs�n�z.

Bluetooth Alıcı �şlev�n� kapatmak �ç�n
Bluetooth Alıcı ekranının sol üst kısmındak�  öğes�ne dokunun. Ardından b�r mesaj görüntülend�ğ�nde [Tamam]’a
dokunun. Müz�k çalar müz�k çalma �şlev�ne döner.

B�r akıllı telefon �ç�n b�lg�n�n kontrol ed�lmes�
Bluetooth Alıcı ekranında şu �şlemler� gerçekleşt�r�n.

B�r akıllı telefonun kaydını s�lmek �ç�n
Bluetooth Alıcı ekranında şu �şlemler� gerçekleşt�r�n. B�r akıllı telefon kaydını, müz�k çalardan s�leb�l�rs�n�z.

İpucu
B�r akıllı telefondan çalınan müz�ğ�, müz�k çalar üzer�ndek� ses kal�tes� ayarlarıyla d�nleyeb�l�rs�n�z.

Aynı akıllı telefon b�rkaç kez görüntülen�rse [C�haz B�lg�s�] altında akıllı telefonun BD adres�n� kontrol ed�n. BD adres� �le �lg�l� daha
fazla b�lg� �ç�n akıllı telefon kullanma kılavuzuna bakın.

Akıllı telefon NFC �şlev�n� destekl�yorsa müz�k çalar ve akıllı telefon, b�rb�rler�ne dokundurularak eşleşt�r�leb�l�r ve bağlanab�l�r.

Müz�k çalar, Bluetooth Alıcı �şlev�n� kapatana dek akıllı telefona bağlı kalır. P�l gücünü korumak �ç�n Bluetooth Alıcı �şlev�n� kapatın
veya akıllı telefon �le Bluetooth bağlantısını sonlandırın.

Müz�k çaların kütüphane ekranında  öğes�ne dokunun.1

Mesajı onaylayın ve [Tamam]’a dokunun.

Müz�k çalar, Bluetooth Alıcı �şlev�ne geçer.

2

Akıllı telefon ekranında eşleşt�r�len c�hazlar l�stes�nden müz�k çaların adını seç�n.

Akıllı telefona bağlı olarak müz�k çalar akıllı telefona otomat�k olarak bağlanab�l�r.

3

Akıllı telefonda b�r parça çalın.4

Menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [Eklenen C�hazlar - Bluetooth Alıcı] ([Bluetooth]).

1.

B�lg�s�n� kontrol etmek �sted�ğ�n�z akıllı telefonun adının yanındak�  öğes�ne dokunun. Daha sonra [C�haz B�lg�s�]'ı
seç�n.

2.

Menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [Eklenen C�hazlar - Bluetooth Alıcı] ([Bluetooth]).

1.

Kaydını s�lmek �sted�ğ�n�z akıllı telefonun adının yanındak�  öğes�ne dokunun. Daha sonra [C�hazı S�l]'ı seç�n.2.

Ekrandak� tal�matları �zley�n.3.
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Bluetooth Alıcı �şlev�n� kullanırken ses sev�yes� düşükse ve gürültü duyuyorsanız şunu deney�n. Önce akıllı telefonda ses
sev�yes�n� maks�muma çıkarın. Daha sonra müz�k çalarda ses sev�yes�n� ayarlayın.

Not
Bluetooth Alıcı �şlev� akt�fken p�l ömrü kayda değer oranda kısalır.

Aşağıdak� �şlevlerden herhang� b�r� akt�fken Bluetooth Alıcı �şlev�n� kullanamazsınız. İşlev� kapatın ve Bluetooth Alıcı �şlev�ne
geç�n.

USB-DAC �şlev�

Bluetooth bağlantısı sırasında ses kes�l�r veya atlama yaparsa aşağıdak�ler� deney�n.

Müz�k çalar ve akıllı telefonu b�rb�rler�ne yakın yerleşt�r�n.
Aşağıdak� menü öğeler�ne dokunarak [İstenen Bağlantı]'yı seç�n.

 – [Ayarlar] – [Alıcı Oynatma Kal�tes�] ([Bluetooth]) – [İstenen Bağlantı].
Daha sonra Bluetooth bağlantısını sonlandırın ve yen� ayarı uygulamak �ç�n akıllı telefona yen�den bağlayın.

Bluetooth bağlantısı aşağıdak� durumlarda otomat�k olarak sonlandırılır:

Müz�k çaların p�l� b�terse.
Müz�k çalar kapatılırsa.

Bluetooth Alıcı �şlev� akt�fken akıllı telefona gelen çağrı olursa arayanın ses� akıllı telefondan çıkar. Akıllı telefonun tekn�k
özell�kler�ne bağlı olarak çalma tonunu duyab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Müz�k çaların eşleşt�r�lmem�ş b�r akıllı telefona �lk kez bağlanması
Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar (NFC)
Bluetooth �şlev�n� yapılandırma (Bluetooth alma modu)
Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar
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Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar (NFC)

Akıllı telefon NFC �şlev�n� destekl�yorsa müz�k çalar ve akıllı telefonu kolayca bağlayab�l�rs�n�z. Akıllı telefonu müz�k
çalara dokundurarak kolayca c�hazları eşleşt�reb�l�r ve Bluetooth bağlantısı kurab�l�rs�n�z.
NFC yakın menz�l kablosuz �let�ş�m �ç�nd�r.

Müz�k çalar ve akıllı telefonu NFC �şlev�n� kullanarak ayırmak �ç�n
Müz�k çalar ekranını açın. Ardından ayırmak �ç�n müz�k çalar ve akıllı telefonu (  ve ) tekrar b�rb�rler�ne dokundurun.

Akıllı telefonda NFC �şlev�n� açın.1

Müz�k çaların kütüphane ekranında  öğes�ne dokunun.2

Mesajı onaylayın ve [Tamam]’a dokunun.

Müz�k çalar, Bluetooth Alıcı �şlev�ne geçer.

3

Müz�k çalar ( ) ve akıllı telefon ( ) üzer�ndek� �şaretler� b�rb�rler�ne dokundurun.

Akıllı telefon ekranında tal�matlar görünene kadar c�hazları b�rl�kte tutun.

4

Akıllı telefon ekranındak� tal�matlarını �zleyerek bağlantıyı tamamlayın.5

Bağlantı kurulduktan sonra akıllı telefonda b�r parça çalın.6
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NFC �şlev�n� kapatmak �ç�n
NFC �şlev� varsayılan olarak açıktır. NFC �şlev�n� kapatmak �stersen�z menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunarak onay
�şaret�n� kaldırın.

 – [Ayarlar] – [NFC] ([Bluetooth]).

İpucu
Bağlantı kötüyse aşağıdak� önlemler� alın.

Akıllı telefonu müz�k çalar üzer�ndek� �şaret�n ( ) üzer�nde gezd�r�n.
Müz�k çalar veya akıllı telefon b�r kılıfın �ç�ndeyse kılıftan çıkarın.
NFC �şlev�n�n açık olduğundan em�n olun. B�lg� alanında N �şaret�n�n gözüküp gözükmed�ğ�n� kontrol ed�n. Gözükmüyorsa
Bluetooth Alıcı �şlev�nden çıkın ve ardından menü öğeler�ne şu sırada dokunarak NFC �şlev�n� açın.

 – [Ayarlar] – [NFC] (Bluetooth).

Not
Bağlantı yapmadan önce müz�k çaların ekranını açın. Ekran kapatılırsa akıllı telefonu müz�k çalara dokundurarak akıllı telefonu
bağlayamazsınız (NFC).

Bluetooth Alıcı �şlev� akt�fken p�l ömrü kayda değer oranda kısalır.

Aşağıdak� �şlevlerden herhang� b�r� akt�fken Bluetooth Alıcı �şlev�n� kullanamazsınız. İşlev� kapatın ve Bluetooth Alıcı �şlev�ne
geç�n.

USB-DAC �şlev�

İlg�l� Konu
Gücü açıp kapama
Müz�k çaların eşleşt�r�lmem�ş b�r akıllı telefona �lk kez bağlanması
Müz�k çaları eşleşt�r�lm�ş b�r akıllı telefona bağlama
Bluetooth �şlev�n� yapılandırma (Bluetooth alma modu)
Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

91



Yardım Kılavuzu
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Bluetooth �şlev�n� yapılandırma (Bluetooth alma modu)

Bluetooth müz�k aktarımı �ç�n çalma kal�tes�n�n seç�lmes�

Bluetooth Alıcı �şlev� akt�fken çalma kal�tes�n� seçeb�l�rs�n�z.

Not
[Alıcı Oynatma Kal�tes�] ayarı, müz�k çalar b�r sonrak� sefere Bluetooth bağlantısı kurduğundan �t�baren etk�l� olur.

[Alıcı Oynatma Kal�tes�] ayarı, akıllı telefona bağlı olarak etk�l� olmayab�l�r.

Bluetooth b�lg�s�n�n kontrol ed�lmes�

İlg�l� Konu
Müz�k çaların eşleşt�r�lmem�ş b�r akıllı telefona �lk kez bağlanması
Müz�k çaları eşleşt�r�lm�ş b�r akıllı telefona bağlama
Akıllı telefonla Tek dokunuşla bağlantılar (NFC)
Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar
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Bluetooth Alıcı ekranında menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [Alıcı Oynatma Kal�tes�] ([Bluetooth]).

1.

[İstenen Ses Kal�tes�] veya [İstenen Bağlantı]’yı seç�n.2.

Bluetooth Alıcı ekranında menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [Bluetooth B�lg�s�] ([Bluetooth]).

Bluetooth sürümü ve prof�l� g�b� b�lg�ler göster�l�r.

1.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Bluetooth �şlev� �le �lg�l� notlar

Bu başlıkta [Bluetooth c�hazları] tüm Bluetooth uyumlu c�hazları �fade eder.
Bluetooth uyumlu c�hazlar, Bluetooth �şlev�n� destekleyen ses c�hazları, akıllı telefonlar, vb. c�hazlardır.

Bluetooth c�hazına, ağ ortamına ve çevre koşullarına bağlı olarak gürültü duyulab�l�r veya ses kes�leb�l�r. Bluetooth
�let�ş�m�n� en uygun duruma get�rmek �ç�n aşağıdak� hususlara uyun.

Müz�k çalar ve Bluetooth c�hazını b�rb�r�ne olab�ld�ğ�nce yakın şek�lde koyun. Bluetooth standardı 10 metreye
kadar olan mesafeler� destekler.
Dah�l� Bluetooth anten�n� bağlı Bluetooth c�hazına doğru çev�r�n.
Anten� çanta veya kılıf g�b� metal nesnelerle bloke etmey�n.
Anten� el�n�z g�b� vücut uzuvlarıyla bloke etmey�n.
Müz�k çaları sırt çantası veya kol çantasına koyarak anten� bloke etmey�n.
Müz�k çaları kalabalık yerlerde kullanarak anten� bloke etmey�n.
Elektromanyet�k dalgaların yayıldığı yerlerden kaçının. Örneğ�n m�krodalga fırınlar, cep telefonları, mob�l oyun
c�hazları veya kablosuz LAN ortamlarının yakınında.

Bluetooth Alıcı �şlev�n� kullanırken bel�rl� ses kal�tes� ayarlarını devreye alırsanız (örneğ�n [Ses Ayarları] altında
[Eş�tley�c�] veya [DSEE HX]) p�l ömrü yaklaşık % 10 kısalab�l�r. P�l ömrü ses sev�yes�ne, kullanım koşullarına ve ortam
sıcaklığına da bağlıdır.

Bluetooth kablosuz teknoloj�s�n�n özell�kler�nden dolayı seste haf�f gec�kme yaşanab�l�r.
Bluetooth radyasyonu elektron�k tıbb� c�hazların çalışmasını etk�leyeb�l�r. Müz�k çaları ve d�ğer Bluetooth c�hazlarını
aşağıdak� yerlerde kapatın.

hastanelerde
trenlerde engell�ler, ham�leler, gaz�ler ve yaşlılar �ç�n ayrılmış koltukların yanında
uçaklarda
yanıcı gazların mevcut olduğu yerlerde (benz�n �stasyonları, vb.)
otomat�k kapıların yanında
yangın alarmlarının yanında

Müz�k çalar, Bluetooth standardı �le uyumlu güvenl�k �şlevler�n� destekler. Sony, Bluetooth bağlantınızdan
kaynaklanan b�lg� sızıntıları �ç�n h�çb�r sorumluluk üstlenmez.
Bluetooth c�hazı standarda uygun olsa b�le tüm bağlantılar ve doğru çalışacağı garant� ed�lmez.
Bluetooth c�hazına bağlı olarak Bluetooth bağlantısının kurulması b�raz zaman alab�l�r.

İlg�l� Konu
Parçalar ve kumandalar
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B�r b�lg�sayarda müz�k çaların ses kal�tes�n� kullanarak müz�k �çer�ğ� d�nleme (USB-
DAC �şlev�)

B�lg�sayarda kayıtlı müz�k �çer�ğ�n� müz�k çalar üzer�nden, �çer�ğ� müz�k çalara aktarmadan d�nleyeb�l�rs�n�z. Müz�k çaların
ses kal�tes� ayarları çıkış ses�ne de uygulandığından b�lg�sayardak� müz�k �çer�ğ� müz�k çalar �le aynı ses kal�tes�nde
çalınab�l�r.
Aşağıdak� uygulamalar USB-DAC �şlev� �le uyumludur. Müz�k çalar �le kullanılmaları öner�lmekted�r.

W�ndows: Mus�c Center for PC
Mac: H�-Res Aud�o Player for Mac

Not
USB-DAC �şlev� açıkken müz�k çalar sadece b�r USB-DAC c�hazı olarak kullanılab�l�r. Müz�k çaları b�r müz�k çalar olarak
kullanmak �ç�n USB-DAC �şlev�n� kapatın.

USB-DAC �şlev� açıkken müz�k �çer�ğ� aktarılamaz.

Müz�k çalma �şlev�ne dönmek �ç�n
Ekranının sol üst kısmındak�  düğmes�ne dokunun.
B�r mesaj görüntülend�ğ�nde [Tamam]'a dokunun.

USB-DAC uyumlu uygulamayı b�lg�sayara yükley�n.

W�ndows:

Mus�c Center for PC: Uygulamayı yüklemek �ç�n müşter� desteğ� web s�tes�ne er�ş�n.
(https://www.sony.net/smc4pc/) [İlg�l� Konu] altında uygun başlığa bakın.
Sony Aud�o USB Dr�ver for W�ndows: Sony Aud�o USB Dr�ver for W�ndows'ı yüklemek �ç�n müşter� desteğ�
web s�tes�ne er�ş�n. Ekrandak� tal�matları �zley�n.

Mac:
H�-Res Aud�o Player for Mac: Uygulamayı yüklemek �ç�n müşter� desteğ� web s�tes�ne er�ş�n. Ekrandak�
tal�matları �zley�n.

1

B�lg�sayarda USB-DAC ayarlarını yapın.

Ayarlar �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n aşağıdak� b�lg�lere bakın.

W�ndows: Mus�c Center for PC �ç�n çevr�m�ç� yardım b�lg�s�
Mac: Müşter� desteğ� web s�tes�nde H�-Res Aud�o Player �ç�n çevr�m�ç� yardım b�lg�s�.

2

Müz�k çaların kütüphane ekranında  öğes�ne dokunun.3

B�r mesaj görüntülend�ğ�nde [Tamam]'a dokunun.4

Müz�k çaları USB aracılığıyla b�lg�sayara bağlayın.

Ses düzey� düğmes�n� çev�rerek ses düzey�n� ayarlayın.

5
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Not
USB-DAC �şlev� devredeyken çalınan ses� kablosuz olarak d�nleyemezs�n�z.

USB-DAC �şlev� yalnızca müz�k d�nlemek �ç�n tasarlanmıştır. Müz�k çalar çalmadan önce ses s�nyaller�n� �şler. Sonuç olarak müz�k
çalardak� ses, b�lg�sayarla karşılaştırıldığında haf�f gec�k�r. Başka b�r �fade �le USB-DAC �şlev�n� şu amaçlarla kullanırken
görüntüler ve ses eş zamanlı olmayab�l�r:

V�deo oynatma
Oyun oynama

USB-DAC �şlev�n� tek başına müz�k d�nlemek �ç�n kullanın.

İlg�l� Konu
Ses kal�tes� ayarlarının yapılması
Mus�c Center for PC'�n yüklenmes� (W�ndows)
Çeş�tl� ekranların kullanılması
USB-DAC ekranı
Müşter� Destek Web S�tes�
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Ses kal�tes� ayarlarının yapılması

Müz�k çalar ses kal�tes�n� ayarlamak �ç�n çeş�tl� ayarlara sah�pt�r.

[Ayarlar] menüsünden

Çalma ekranında  düğmes�ne ve ardından [Ayarlar]'ye dokunun.
[Ses] altında l�stelenen menüden aşağıdak� ses ayarlarını yapab�l�rs�n�z.

D�rekt Kaynak (D�rect)
Bu ayar, h�çb�r ses efekt� uygulamadan doğrudan dosyanın or�j�nal ses kal�tes�nde çıkış sağlar.

DSD Yen�den Düzenleme
Bu �şlev PCM s�nyaller�n� DSD s�nyaller�ne dönüştürür. Bu �şlev� seçeb�lmek �ç�n [D�rekt Kaynak (D�rect)]'ı açın.

Kayıtlı Ses Ayarları
Mevcut Ayarları Kaydet:
Özelleşt�r�lm�ş ses kal�tes� ayarlarını kend� ses ön-ayarlarınız şekl�nde kaydedeb�l�rs�n�z.
Kayıtlı Ses Ayarları 1/2/3:
Ön ayarlı ses kal�tes� ayarlarını ger� alab�l�rs�n�z.

[Ayarlar] – [Ses Ayarları] menüsünden

Çalma ekranında menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [Ses Ayarları] ([Ses]).

Ses kal�tes� ayar ekranlarından aşağıdak� ayarları da yapab�l�rs�n�z.

Eş�tley�c�/Ton Kontrolü
Ekolayzır ve ton kontrol ayarlarını �lg�l� ekranlarından özelleşt�reb�l�rs�n�z.
Ekolayzır ekranında ayarı yapmak �ç�n [Ayarla]'ya dokunun. Ton kontrol ekranında ayarları yapmak �ç�n düğmeler� çev�r�n.

 düğmes�ne dokunarak [Eş�tley�c�] veya [Ton Kontrolü]'nü seç�n. Seç�len ayar etk�nleş�r.

DSEE HX
Bu �şlev, ses dosyalarının ses kal�tes�n� yükselt�r. Ses kal�tes� neredeyse Yüksek Çözünürlüklü Ses�n kal�tes�ne denk hale
gel�r. İşlev, genell�kle kaybolan net yüksek frekanslı ses� yen�den üret�r.

D�nam�k Normalleşt�r�c�
Parçalar arasındak� geç�ş ses düzey�n�, ses düzey� farklılıklarını en alt sev�yeye �nd�recek şek�lde azaltab�l�rs�n�z.

Plak İşlemc�s�
Bu �şlev, b�r plak çalarda v�n�l plaktan çalmaya yakın zeng�n ses üret�r.

Not
Akt�f b�r Bluetooth bağlantısı varken ses kal�tes� ayarları geçerl� değ�ld�r (sadece Bluetooth gönderme modu).

[Ses Ayarları] aşağıdak� durumlarda yapılamaz.

[D�rekt Kaynak (D�rect)], [Açık] olarak ayarlandığında.
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İlg�l� Konu
Çeş�tl� ekranların kullanılması
Ses kal�tes� ayar ekranları

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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DMP-Z1

USB Toplu Saklama modunun kullanılması

Müz�k çaları b�r W�ndows b�lg�sayara bağlarken aşağıdak� modlar kullanılab�l�r.

USB Toplu Saklama modu

B�lg�sayar müz�k çaları b�r USB depolama c�hazı olarak kullanır.
B�lg�sayar �le müz�k çalar arasında ver� aktarımı yapılab�l�r.
Dosyaları doğrudan yönetmek �ç�n [PLAYER] ve m�croSD kart �ç�n depolama klasörüne er�şeb�l�rs�n�z.
Müz�k çaları kullanamazsınız.

USB modu

Müz�k çalar b�lg�sayara bağlıyken müz�k çaları kullanab�l�rs�n�z.
Ver� aktarılamaz.

Bu başlık altında aşağıdak� �şlemlere yönel�k tal�matlar yer alır.

USB Toplu Saklama modundan USB moduna geç�ş
USB modundan USB Toplu Saklama moduna geç�ş

USB Toplu Saklama modundan USB moduna geç�ş

Müz�k çaları b�r b�lg�sayara bağladığınızda müz�k çalar, USB Toplu Saklama moduna geçer.

USB modundan USB Toplu Saklama moduna geç�ş

Seç�len �şleve bağlı olarak  veya [USB Bağlantı Ayarları], müz�k çalar ekranında göster�lmeyeb�l�r. Bu durumda 
düğmes�ne dokunarak müz�k çalma �şlev� �ç�n kütüphane ekranına dönün.

[USB Toplu Kaydı Kapat]'a ( ) dokunun.
USB modu ekranı açılır.

1.

 öğes�ne dokunun.
Ekran öncek� ekrana döner.

2.

Menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.
 – [Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [USB Bağlantı Ayarları] – [USB Toplu Kaydı Aç] – [Tamam].

1.
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Not
USB Toplu Saklama modunu kapatmadan önce b�lg�sayarda [Donanımı Güvenle Kaldır] �şlem�n� yapmanız öner�l�r.

Müz�k çalar �le b�lg�sayar arasında �çer�k aktarırken müz�k çaları ayırmayın. Aks� takd�rde ver� hasar göreb�l�r.
B�lg�sayar ekranında ver� aktarımının düzgün b�r şek�lde tamamlandığını doğrulayın.

İlg�l� Konu
P�l� şarj etme

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

99



Yardım Kılavuzu
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Müz�k çaların yen�den başlatılması

İşlemler kararsız hale gel�r veya müz�k çalar donarsa müz�k çaları yen�den başlatın.
Yen�den başlatmak h�çb�r ver� ve eşleşt�rme b�lg�s�n� s�lmez.
Ancak müz�k çaları yen�den başlatmadan önce aşağıdak� �şlemler� uygulayın. Aks� takd�rde müz�k çalardak� ver�ler hasar
göreb�l�r.

Müz�k çaları b�lg�sayardan ayırın.
Çalmayı durdurun.

İlg�l� Konu
Müz�k çaları yen�den başlatma, b�ç�mlend�rme veya sıfırdan başlatma
m�croSD kartın formatlanması

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

( ) numaralı düğmey� müz�k çalar yen�den başlayana dek 8 san�ye basılı tutun.1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Müz�k çaları yen�den başlatma, b�ç�mlend�rme veya sıfırdan başlatma

Bu başlık altında aşağıdak� �şlemlere yönel�k tal�matlar yer alır.

Müz�k çaların sıfırlanması.
Müz�k çaların belleğ�n�n formatlanması.
Müz�k çaların ver� tabanının yen�den yapılandırılması.
Müz�k çaların sıfırdan başlatılması.

Her �şlev�n ayrıntılarını kontrol ed�n. Daha sonra �ht�yaçlarınıza uygun menü öğes�n� seç�n.

İpucu
[Tüm Ayarları Sıfırla] �şlem�n� yapsanız b�le aşağıdak� ayarlar değ�şmez.

Seç�len parçanın geçen süres�
[Kayıtlı Ses Ayarları] �ç�n ön ayar 1 �la 3
Yer �m� l�stes� (1 �la 10)
Kütüphane ekranı �ç�n kullanıcı ayarları
Son aktarılan �çer�k �le �lg�l� b�lg�
Saat ayarları
D�l ayarları
[Met�n G�r�ş�] kullanıcı ayarı

Kütüphane ekranında menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun. 
 – [Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] ([Temel Ayarlar]) – [Sıfırla/Formatla].

1

Yapmak �sted�ğ�n�z �şleme dokunun.

Ekrandak� tal�matları �zley�n. Mesajları d�kkatl�ce onayladığınızdan em�n olun.

2

[Tüm Ayarları
Sıfırla]

Bu �şlem, tüm ayar parametreler�n� varsayılan ayarlara sıfırlar.
Bu �şlem� seçersen�z müz�k çalar otomat�k olarak yen�den başlar.

[S�stem
Saklamayı
Formatla]

Bu �şlem, müz�k çaların dah�l� belleğ�n� formatlar. Müz�k çalarda kayıtlı tüm ver�ler (örnek ver�
dah�l) s�l�n�r. Öneml� ver�ler�n yedek kopyasını alın.

[Ver�tabanını
Yapılandır]

Bu �şlem, müz�k çaların ver� tabanını yen�den yapılandırır.
Ver� tabanını manuel olarak yen�den yapılandırab�l�rs�n�z.

[Fabr�ka
Yapılandırmasına
Ger� Yükle]

Bu �şlem, hem ayarları hem de dah�l� belleğ� sıfırdan başlatır. Müz�k çaları varsayılan
ayarlarına ger� yükleyeb�l�rs�n�z. Aktarılmış olan tüm ver�ler s�l�n�r. Bununla b�rl�kte müz�k
çalar, önceden yüklenm�ş örnek �çer�ğ�n� ve yükleme programını varsayılan ayarlar olarak
ger� yükler.
Bu �şlem� seçersen�z müz�k çalar otomat�k olarak yen�den başlar ve �lk kurulum s�h�rbazı
çalışır.
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Not
Sony, müz�k çalar belleğ�n�n b�lg�sayar kullanarak formatlanması durumunda performans garant�s� vermez.

Aşağıdak� menü öğeler�nden b�r�n� gerçekleşt�r�rsen�z Bluetooth c�hazlarının eşleşt�rme b�lg�ler� müz�k çalardan s�l�n�r.
[Fabr�ka Yapılandırmasına Ger� Yükle]
[Tüm Ayarları Sıfırla]

Ver� tabanını yen�den yapılandırırsanız aşağıdak� b�lg�ler s�l�n�r.
Seç�len parçanın geçen süres�
Çalma sırası

İlg�l� Konu
Müz�k çaların yen�den başlatılması
m�croSD kartın formatlanması

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
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m�croSD kartın formatlanması

B�r m�croSD kartı müz�k çalarda formatlayab�l�rs�n�z.
m�croSD kartın formatlanması kartta kayıtlı tüm ver�ler� s�ler. Önceden b�r yedek kopya alın. Öneml� ver�ler� s�lmemek �ç�n
d�kkatl� olun.

Not
m�croSD kartı müz�k çalarda formatlayın. Aks� takd�rde müz�k çaların bazı �şlevler� kısıtlanab�l�r.

İlg�l� Konu
Müz�k çaların yen�den başlatılması
Müz�k çaları yen�den başlatma, b�ç�mlend�rme veya sıfırdan başlatma

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Kütüphane ekranında menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun. 
 – [Ayarlar] – [Oynatıcı Ayarları] (Temel Ayarlar) – [Sıfırla/Formatla] – [SD Kartı Formatla] – [SD Kart 1'�

Formatla]/[SD Kart 2'y� Formatla].

Ekrandak� tal�matları �zley�n. Mesajları d�kkatl�ce onayladığınızdan em�n olun.

1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Müz�k çalardak� b�lg�ler�n kontrol ed�lmes�

Model adı ve s�stem yazılım sürümü g�b� b�lg�ler� kontrol edeb�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
S�stem yazılımının güncellenmes�

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Kütüphane ekranında menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun. 
 – [Ayarlar] – [C�haz B�lg�s�] ([D�ğer]).

1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

S�stem yazılımının güncellenmes�

Müz�k çaların s�stem yazılımını güncelleyeb�l�rs�n�z.
Güncelleme uyarılarını aşağıdak� yöntemlerle alırsınız.

Mus�c Center for PC'dan (Güncelleme uyarılarını otomat�k olarak alırsınız.)
Müşter� desteğ� web s�tes�nden (Güncelleme uyarılarını almak �ç�n s�teye kend�n�z er�ş�n.)

En güncel b�lg�ler� almak �ç�n müşter� desteğ� web s�tes�ne bakın.
Aşağıda, s�stem yazılımının müşter� desteğ� web s�tes�nden güncellenmes� açıklanmıştır.
Programın yüklenmes� �le �lg�l� daha fazla b�lg� �ç�n müşter� desteğ� web s�tes�ne bakın.

İpucu
Müz�k çaların sürüm b�lg�s�n� kontrol etmek �ç�n menü öğeler�ne aşağıdak� sırayla dokunun.

 – [Ayarlar] – [C�haz B�lg�s�] ([D�ğer]).

İlg�l� Konu
Müşter� Destek Web S�tes�
Müz�k çaların yen�den başlatılması
Müz�k çaları yen�den başlatma, b�ç�mlend�rme veya sıfırdan başlatma
Müz�k çalardak� b�lg�ler�n kontrol ed�lmes�

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

Güncelleme programını web s�tes�nden b�lg�sayara �nd�r�n.1

Müz�k çaları b�lg�sayara bağlayın.2

Güncelleme programını başlatın.3

Ekrandak� tal�matları �zley�n.4

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Hızlı ayar panel�ndek� kısayol düğmeler�n�n kullanılması

Hızlı ayar panel�nde bazı �şlevler �ç�n kısayol düğmeler� bulunur.
Bel�rl� �şlevler� [Ayarlar] menüsünde kaydırmadan doğrudan etk�nleşt�reb�l�rs�n�z.

Kullanılab�l�r �şlevler

Not
Müz�k çalar ve Bluetooth c�hazını önceden eşleşt�r�n.

İlg�l� Konu
Müz�k çaların eşleşt�r�lmem�ş b�r Bluetooth c�hazına �lk kez bağlanması

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

 düğmes�ne ve ardından [Ayarlar]'ye dokunun.1

İstenen �şlev�n kısayol düğmes�ne dokunun.2

Kısayol düğmes� İşlev

Ekran parlaklığını ayarlamak �ç�n düğmeye dokunun. 1 �le 100 arasında b�r değer seçeb�l�rs�n�z.

Bluetooth �şlev�n� açıp kapamak �ç�n düğmeye dokunun. 
Bluetooth �şlev� açıldığında müz�k çalar, en son bağlanan c�haza otomat�k olarak bağlanır.

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Ayarlar menüsü

Ayarlar menüsünden çeş�tl� ayarları yapab�l�rs�n�z.
Ayarlar menüsünü g�rmek �ç�n  düğmes�ne ve ardından [Ayarlar]'a dokunun.
Ayarlar menüsünü aşağıdak� ekranlardan seçeb�l�rs�n�z.

Kütüphane ekranı
Çalma ekranı
Çalma sırası ekranı
Yer �m� l�stes� ekranı

Temel Ayarlar

Not
Müz�k çalar saat� göstermez. Saat ayarı, ver� yönet�m� �ç�n kullanılır.

Ses

Çalma Ayarları

Çalma Modu

Çalma Aralığı

Uyku Zamanlayıcı

Sanatçı L�stes� Ekranı

Şarkı Sözü Ekranı

Çıkış Ayarları

Kulaklık Çıkışı

DAC Ayarları

DSD �ç�n USB Çıkışı

DSD Çalma Ayarları

Oynatıcı Ayarları

Ekran Kapatma Zamanlayıcısı

SD Kartı Tak/Çıkar

USB Bağlantı Ayarları

Otomat�k Güç Kapama

P�l Seç�ld�

Saat Ayarları

D�l Ayarları (Language)

Met�n G�r�ş�

Sıfırla/Formatla

D�rekt Kaynak (D�rect) (Açık/Kapalı) –
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Bluetooth

D�ğer

4-740-667-72(1) Copyr�ght 2018 Sony Corporat�on

DSD Yen�den Düzenleme –

Ses Ayarları

Eş�tley�c�/Ton Kontrolü

DSEE HX

D�nam�k Normalleşt�r�c�

Plak İşlemc�s�

Kayıtlı Ses Ayarları Kayıtlı Ses Ayarları 1/2/3

Yüksek Kal�tel� Ses Kılavuzu –

Ses C�hazına Bağlan/Ses C�hazı Ekle

Açık/Kapalı

C�haz Ekle (Eşleşt�rme)

Eklenen C�hazlar

Ses C�hazı Bağlantı Ayarları
Kablosuz Oynatma Kal�tes�

Gel�şm�ş Modu Kullan

Eklenen C�hazlar - Bluetooth Alıcı –

Alıcı Oynatma Kal�tes�
İstenen Ses Kal�tes�

İstenen Bağlantı

NFC（Açık/Kapalı） –

Bluetooth B�lg�s� Bluetooth Sürümü/C�haz Adı/Bluetooth C�haz Adres�/Prof�l/Sürüm

C�haz B�lg�s� Model adı, s�stem yazılımı sürümü, toplam parça sayısı, vb.

Sert�f�kalar (*1) Güvenl�k düzenlemeler�/onay

Menü öğes� sadece bel�rl� ülkelerde veya bölgelerde satılan modellerde mevcuttur.*1

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Müz�k çaların kullanımı �le �lg�l� notlar

Müz�k çaları güvenle kullanmak �ç�n aşağıdak� notları okuyun ve tal�matları �zley�n.

Ürünü kullanmaktan dolayı yaralanır veya yanarsanız doktora başvurun.
Müz�k çalar düzgün çalışmıyorsa s�ze en yakın Sony satıcısına veya Sony Serv�ce Center'a başvurun.
Müz�k çaları, taşıma çantası veya çanta g�b� kapalı yerler�n �ç�nde kullanmayın. Müz�k çaların �ç� ısınab�l�r.
Aşağıdak� önlemlere uyun. Aks� takd�rde patlama, yangın, elektr�k çarpması, yanıklar veya yaralanmaya neden
olab�l�r.

Müz�k çaları ateşe maruz bırakmayın.
Müz�k çaların �ç�ne metal nesneler�n g�rmes�ne �z�n vermey�n.
Müz�k çaların term�naller�n� metal nesnelerle kısa devre yapmayın.
Müz�k çaları parçalara ayırmayın veya mod�f�ye etmey�n.
Ş�mşek görür veya gök gürültüsü duyarsanız müz�k çaları kullanmayın.

Aşağıdak� önlemlere uyun. Aks� takd�rde gövdeye hasar vereb�l�r veya müz�k çaların arızalanmasına neden
olab�l�rs�n�z.

Müz�k çaları doğrudan güneş ışığına koymayın.
Müz�k çaları sıcaklığın aşırı yüksek olduğu yerlere koymayın.
Müz�k çaları doğrudan güneş ışığında bırakmayın. Müz�k çaları tüm pencereler� kapalı b�r arabada, özell�kle
yazın, bırakmayın. 
Müz�k çaları t�treş�me maruz kalacağı yerlere koymayın.
Müz�k çaları yüksekten düşürmey�n.
Müz�k çalara fazla kuvvet veya darbe uygulamayın.
Müz�k çaları mıknatıslanmanın olduğu yerlere koymayın. Örneğ�n müz�k çaları mıknatıs, hoparlör veya TV'n�n
yanına koymayın.
Müz�k çaları soğuk ortamdan sıcak ortama taşıdıktan hemen sonra açmayın.
Müz�k çaları banyo veya sauna g�b� neml� yerlerde kullanmayın.
Müz�k çaları sab�t olmayan yüzeylere veya eğ�k konumda koymayın.
Müz�k çaları aşırı toza maruz kalacak yerlerde kullanmayın.
Müz�k çaları taşıma çantası (ürünle ver�l�r) veya çantada tutarken taşıma çantası veya çantaya güçlü darbeler
uygulamayın. Özell�kle, kulaklık kablosu müz�k çaların etrafına sarılı şek�lde müz�k çaları taşıma çantası veya
çantaya koymayın.
Müz�k çaların üstüne eşyalar koymayın.

Müz�k çalar su ve toz geç�rmez değ�ld�r. Aşağıdak� önlemlere uyun. Aks� takd�rde kısa devre olan term�naller veya
aşınan metal neden�yle müz�k çalar çalışamaz duruma geleb�l�r.

Müz�k çaları suya düşürmey�n.
Müz�k çaları neml� yerlerde veya yağmur veya kar g�b� yağışlı havalarda kullanmayın.
Terl�yken müz�k çaları vücudunuza veya elb�seler�n�ze değd�rmey�n.
Müz�k çalara ıslak ellerle dokunmayın.

Uçaktayken elektron�k c�haz kullanımı �le �lg�l� anonslara uyun.
Aşağıdak� durumlarda müz�k çalar ısınab�l�r ancak bu b�r arıza değ�ld�r. Bununla b�rl�kte düşük ısı yanıkları r�sk�ne
karşı d�kkatl� olun.

P�l şarj olurken.
Müz�k çalar uzun süred�r çalıyorken.

Ekran yüzey�ne fazla kuvvet uygulamayın. Fazla kuvvet aşağıdak� sorunlara neden olab�l�r.

Bozuk renkler veya parlaklık.
Ekranda arıza.
Çatlak ekran neden�yle yaralanma.
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Müz�k çalar ekranı camdan yapılmıştır. Müz�k çalar sert b�r zem�ne düşürülür veya ekrana ş�ddetl� güç uygulanırsa
cam çatlayab�l�r. Müz�k çaları tutarken d�kkatl� olun. Cam çatlar veya kırılırsa müz�k çaları kullanmayın veya hasarlı
kısma dokunmayın. Aks� takd�rde yaralanab�l�rs�n�z.
Kaydett�ğ�n�z �çer�k sadece k�ş�sel kullanım �ç�nd�r. İçer�k, tel�f hakkı yasası gereğ� tel�f hakkı sah�b�n�n �zn� olmadan
kullanılamaz.
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Kulaklık �le �lg�l� notlar

Yol güvenl�ğ�
Kulaklığı aşağıdak� durumlarda kullanmayın.

Araba, motos�klet veya b�s�klet sürerken.
İş�tme yet�s�n�n engellenmes�n�n tehl�kel� olacağı yerler. Örneğ�n tren platformlarında, araç traf�ğ�n�n olduğu yerlerde
veya şant�yeler�n�n yakınında.

İş�tme yet�s�n�n zarar görmes�n� önleme
İş�tme yet�n�z� korumak �ç�n aşağıdak� hususlara uyun.

Ses� makul b�r sev�yede tutun. Ses �çer�ğ�n� yüksek ses düzeyler�nde uzun süre d�nlemey�n.
Ses düzey�n� an�den artırmayın.

Kulak �ç� kulaklık hakkında
Kulak�ç� kulaklıkları bağımlılık dereces�nde kullanıyorsanız şu hususlara d�kkat ed�n. Aks� takd�rde kulaklarınıza veya
kulak zarlarınıza zarar vereb�l�rs�n�z.

Kulak�ç� kulaklıkları kulaklarınıza zorlayarak sokmayın.
Kulak�ç� kulaklıkları kulaklarınızdan b�rden çıkarmayın. Kulaklığı çıkarırken kulak�ç� kulaklıkları yukarı aşağı
naz�kçe hareket ett�r�n.

Kulaklığı müz�k çalardan çıkarırken kulaklığı f�ş�nden tutun. Kablodan çek�lmes� kulaklığa zarar vereb�l�r.
Kulaklık takarken uyumayın. Uyurken kablo boynunuza dolaşab�l�r.

D�ğer �nsanları d�kkate alma
Müz�k çaları, ses sızıntısının başka �nsanları rahatsız edeb�leceğ� yerlerde kullanmaktan kaçının.
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Dah�l� p�l �le �lg�l� notlar

Şarj ed�leb�l�r p�l akıntı yapıyorsa p�le çıplak elle dokunmayın. P�l sıvısı yanıklara veya körlüğe neden olab�l�r. Sıvı
vücudunuza veya elb�seler�n�ze temas ederse sıvıyı tem�z su �le derhal yıkayın.
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Örnek ver� �le �lg�l� notlar

Deneme d�nlemes� �ç�n müz�k çalara önceden örnek müz�k yüklenm�şt�r.
Örnek ver�ler, bazı ülkelerde veya bölgelerde yüklenmez.
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Genel B�lg�ler

Şarj süres� ve çalma süres� aşağıdak� koşullara bağlıdır.

P�l�n kaç kere şarj ed�ld�ğ�
Kullanım sıcaklığı

P�l yeter� kadar şarj ed�l�yor ancak p�l ömrü normal ömrünün yaklaşık yarısına düşüyorsa p�l esk�m�ş olab�l�r.
Müz�k çalar bünyes�nde b�r l�tyum-�yon yen�den şarj ed�leb�l�r p�l bulunur. Müz�k çaları uzun sürel�ğ�ne saklarken dah�l�
p�l�n bozulmasını engellemek �ç�n aşağıdak� hususları kontrol ed�n.

Müz�k çaları 5°C �le 35°C arasındak� sıcaklıklarda saklayın.
P�l�n bozulmasını önlemek �ç�n, p�l� en az altı ayda b�r şarj ed�n. 

Müz�k çaları soğuk yerlerde kullanırken ekran görüntüsü kararab�l�r veya hızlı yanıt vermeyeb�l�r. Ancak bunlar arıza
değ�ld�r.
Özell�kle kuru hava koşullarında kulaklarınızda orta sev�yede karıncalanma h�sseders�n�z. 
Bu, vücutta toplanan stat�k elektr�ğ�n b�r sonucudur. 
Bu etk�, doğal materyallerden üret�lm�ş elb�seler g�y�lerek en aza �nd�rgeneb�l�r.
Sony, müz�k çalar veya b�lg�sayardak� kusurlardan dolayı aşağıdak� sorunlar oluşsa b�le kullanıcı ver�ler�nden sorumlu
değ�ld�r.

Ver�n�n eks�k kayded�lmes� veya �nd�r�lmes�.
Ver�n�n (örneğ�n müz�k) hasar görmes� veya s�l�nmes�.

Müz�k çaların üst kısmından göreb�leceğ�n�z altın sarısı kısım, ses düzey�n� ayarlamak �ç�n elektr�kl� b�r parçadır (ses
düzey� kontrolü). Bu parça, ses kal�tes�n� artırmak �ç�n altın kaplamaya sah�pt�r.
Bu parça elektr�kl� b�r parça olduğundan nad�r durumlarda ç�z�kler veya düzens�z renk olab�l�r. Ancak bunun ses
kal�tes� performansına etk�s� yoktur.
Altın kaplama, görünümün kal�tes�n� garant� etmez.
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Bakım

Müz�k çaları tem�zleme bez� (ürünle ver�l�r) �le tem�zley�n.
Çok k�rlenen müz�k çaları tem�zlemek �ç�n yumuşak b�r deterjan çözelt�s� �le haf�fçe nemlend�r�lm�ş b�r bez
kullanın.Suyun müz�k çaların �ç�ne g�rmemes�ne d�kkat ed�n
Alkol, nafta veya t�ner g�b� çözücülerle tem�zlemey�n. Bu çözücüler müz�k çaların yüzey�ne zarar vereb�l�r.
Kulaklık f�ş�n� zaman zaman yumuşak kuru b�r bezle tem�zley�n. F�ş k�rl� �se gürültü veya ses atlaması yaşanab�l�r.
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Müşter� Destek Web S�tes�

Aşağıdak� durumlarda ülken�z veya bölgen�zde müşter� desteğ� web s�tes�n� z�yaret ed�n.

Müz�k çalar �le �lg�l� sorunuz varsa.
Müz�k çalar �le �lg�l� sorun varsa.
Uyumlu ürünler �le �lg�l� b�lg� �sted�ğ�n�zde.

Amer�ka'dak� müşter�ler �ç�n:

http://esupport.sony.com/

Kanada'dak� müşter�ler �ç�n:

http://esupport.sony.com/CA/

Lat�n Amer�ka'dak� müşter�ler �ç�n:

http://esupport.sony.com/LA/

Avrupa'dak� müşter�ler �ç�n:

http://www.sony.eu/support/

Ç�n'dek� müşter�ler �ç�n:

https://serv�ce.sony.com.cn/

D�ğer ülkeler/bölgelerdek� müşter�ler �ç�n:

http://www.sony-as�a.com/
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Türkçe �ç�n uyumluluk

Bu ürün, 1-7-1 Konan M�nato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adres�nde bulunan Sony Corporat�on tarafından veya adına
�mal ed�lm�şt�r.
Üret�c� Telefon no: +81-3-6748-2111
AB İthalatçısı: Sony Europe B.V.
AB İthalatçısı veya ürün uygunluğu �le �lg�l� tüm başvurular �malatçının yetk�l� tems�lc�s� olan Sony Belg�um, b�jkantoor van
Sony Europe B.V., Da V�nc�laan 7-D1, 1930 Zaventem, Belç�ka'ya gönder�lmel�d�r.

İTHALATÇI FİRMA:
SONY EURASIA PAZARLAMA A.Ş.,
Onur Of�s Park Plaza Saray Mah. Ahmet Tevf�k İler� Cad. No:10 34768 Ümran�ye İstanbul Türk�ye
Hattı: 444 SONY (7669)
www.sony.com.tr

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (TÜKETİCİ HAKLARI)

Aşağıdak� şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nde geçerl�d�r. Tüket�c�n�n seç�ml�k hakları
KANUN MADDE 11-
(1) Malın ayıplı olduğu anlaşılması durumunda tüket�c�;
a) Satılanı ger� vermeye hazır olduğunu b�ld�rerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedel�nden �nd�r�m �steme,
c) Aşırı b�r masraf gerekt�rmed�ğ� takd�rde, bütün masrafları satıcıya a�t olmak üzere satılanın ücrets�z onarılmasını
�steme,
ç) İmkan varsa, satılanın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� �steme, seç�ml�k haklarından b�r�n� kullanab�l�r. Satıcı, tüket�c�n�n
terc�h ett�ğ� bu taleb� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.
(2) Ücrets�z onarım veya malın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lme hakları üret�c� veya �thalatçıya karşı da kullanılab�l�r. Bu
fıkradak� hakların yer�ne get�r�lmes� konusunda satıcı, üret�c� ve �thalatçı mütesels�len sorumludur. Üret�c� veya �thalatçı,
malın kend�s� tarafından p�yasaya sürülmes�nden sonar ayıbın olduğunu �spat ett�ğ� takd�rde sorumlu tutulmaz.
(3) Ücrets�z onarım veya malın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n�n satıcı �le orantısız güçlükler� beraber�nde get�recek
olması hal�nde tüket�c�, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden �nd�r�m haklarından b�r�n� kullanab�l�r.
Orantısızlığın tay�n�nde malın ayıpsız değer�, ayıbın önem� ve d�ğer seç�ml�k haklara başvurmanın tüket�c� açısından
sorun teşk�l etmeyeceğ� g�b� hususlar d�kkate alınır.
(4) Ücrets�z onarım veya malın m�sl� �le değ�şt�r�lmes� haklarından b�r�n�n seç�lmes� durumunda bu taleb�n satıcıya,
üret�c�ye veya �thalatçıya yönelt�lmes�nden �t�baren azam� otuz �ş günü �çer�s�nde yer�ne get�r�lmes� zorunludur. Ancak, bu
kanunun 58’�nc� maddes� uyarınca çıkarılan yönetmel�k ek� l�stede yer alan mallara �l�şk�n, tüket�c�n�n ücrets�z onarım
taleb�, yönetmel�k bel�rt�len azam� tam�r süres� �ç�nde yer�ne get�r�l�r. Aks� halde tüket�c� d�ğer seç�ml�k haklarını
kullanmakta serbestt�r.
(5) Tüket�c�n�n sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden �nd�r�m hakkını seçt�ğ� durumlarda, ödem�ş olduğu
bedel�n tümü veya bedelden yapılan �nd�r�m tutarı derhal tüket�c�ye �ade ed�l�r.
(6) Seç�ml�k hakların kullanılması neden�yle ortaya çıkan tüm masraflar, tüket�c�n�n seçt�ğ� hakkı yer�ne get�ren tarafça
karşılanır. Tüket�c� bu seç�ml�k haklarından b�r� �le b�rl�kte 11.1.2011 tar�hl� ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümler�
uyarınca tazm�nat da talep edeb�l�r.

Tüket�c�n�n Garant� �le �lg�l� Hakları 
Ücrets�z onarım �steme hakkı
YÖN. MADDE 8 –
(1) Tüket�c�n�n, Kanunun 11’�nc� maddes�nde yer alan seç�ml�k haklarından ücrets�z onarım hakkını seçmes� durumunda
satıcı; �şç�l�k masrafı, değ�şt�r�len parça bedel� ya da başka herhang� b�r ad altında h�çb�r ücret talep etmeks�z�n malın
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
(2) Tüket�c� ücrets�z onarım hakkını üret�c� veya �thalatçıya karşı da kullanab�l�r. Satıcı, üret�c� ve �thalatçı bu hakkını
kullanmasından mütesels�len sorumludur.
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Tüket�c�n�n d�ğer hakları
MADDE 9 –
(1) Tüket�c�n�n, ücrets�z onarım hakkını kullanması hal�nde malın;
a) Garant� süres� �çer�s�nde tekrar arızalanması,
b) Tam�r� �ç�n gereken azam� süren�n aşılması,
c) Tam�r�n mümkün olmadığının, yetk�l� serv�s �stasyonu, satıcı, üret�c� veya �thalatçı tarafından b�r raporla bel�rlenmes�,
durumlarında; tüket�c� bedel �ades�n�, ayıp oranında bedel �nd�r�m�n� veya �mkan varsa malın ayıpsız m�sl� �le
değ�şt�r�lmes�n� satıcıdan talep edeb�l�r. Satıcı, tüket�c�n�n taleb�n� reddedemez. Bu taleb�n yer�ne get�r�lmemes�
durumunda satıcı, üret�c� ve �thalatçı mütesels�len sorumludur.
(2) Malın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n�n satıcı �ç�n orantısız güçlükler� beraber�nde get�recek olması hal�nde tüket�c�,
sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden �nd�r�m haklarından b�r�n� kullanab�l�r. Orantısızlığın tay�n�nde malın
ayıpsız değer�, ayıbın önem� ve d�ğer seç�ml�k haklara başvurmanın tüket�c� açısından sorun teşk�l ed�p etmeyeceğ� g�b�
hususlar d�kkate alınır.
(3) Tüket�c�n�n sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden �nd�r�m hakkını seçt�ğ� durumlarda, satıcı, malın
bedel�n�n tümünü veya bedelden yapılan �nd�r�m tutarını derhal tüket�c�ye �ade etmek zorundadır.
(4) Tüket�c�n�n, malın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes� hakkını seçmes� durumunda satıcı, üret�c� veya �thalatçının, malın
ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes� taleb�n�n kend�ler�ne b�ld�r�lmes�nden �t�baren azam� otuz �ş günü �çer�s�nde, bu taleb� yer�ne
get�rmes� zorunludur.
(5) B�r�nc� fıkranın ( c ) bend�nde bel�rt�len raporun, arızanın b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren o mala �l�şk�n azam� tam�r süres�
�çer�s�nde düzenlenmes� zorunludur.

Değ�şt�r�len malın garant� süres�
MADDE 10 –
(1) Garant� uygulaması sırasında değ�şt�r�len malın garant� süres�, satın alınan malın kalan garant� süres� �le sınırlıdır.

Kullanım hatası
MADDE 11 –
(1) Tüket�c�n�n malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan
arızalar hakkında 8. Ve 9.madde hükümler� uygulanmaz.
(2) Arızalarda kullanım hatası bulunup bulunmadığının, yetk�l� serv�s �stasyonları, yetk�l� serv�s �stasyonunun mevcut
olmaması hal�nde sırasıyla; malın satıcısı, �thalatçısı veya üret�c�s�nden b�r�s� tarafından mala �l�şk�n azam� tam�r süres�
�çer�s�nde düzenlenen raporla bel�rlenmes� ve bu raporun b�r nüshasının tüket�c�ye ver�lmes� zorunludur.
(3) Tüket�c�ler, �k�nc� fıkrada bel�rt�len rapora �l�şk�n olarak b�l�rk�ş� tarafından tesp�t yapılması taleb�yle uyuşmazlığın
parasal değer�n� d�kkate alarak tüket�c� hakem heyet�ne veya tüket�c� mahkemes�ne başvurab�l�r.

Üret�c�, İthalatçı ve Satıcının sorumluluğu
MADDE 14 –
(1) Üret�c� veya �thalatçılar, yetk�l� serv�s �stasyonlarının ayrı b�r tüzel k�ş�l�ğ� olsa dah�, satış sonrası h�zmetler�n
sağlanmasından ve yürütülmes�nden yetk�l� serv�s �stasyonları �le b�rl�kte mütesels�len sorumludur.
(2) Satış sonrası h�zmetler, malın n�tel�ğ�ne göre kullanıldığı yerlerde de sağlanab�l�r.
(3) Bu yönetmel�ğe ekl� l�stede bel�rlenen sayıda yetk�l� serv�s �stasyonu kurmasına rağmen, her coğraf� bölgede serv�s�
bulunmayan üret�c� veya �thalatçılar; malın kullanım ömrü süres�nce, serv�s �stasyonu sayıları her coğraf� bölgede en az 1
toplam 7 serv�s �stasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın bakım ve onarımıyla �lg�l� olarak tüket�c�lerden nakl�ye, posta,
kargo veya serv�s elemanlarının ulaşım g�der� g�b� herhang� b�r �lave ücret talep edemezler.
(4) Malın garant� süres� �çer�s�nde yetk�l� serv�s �stasyonuna veya satıcıya tesl�m�nden �t�baren arızasının on �ş günü
�çer�s�nde g�der�lememes� hal�nde, üret�c� veya �thalatçının; malın tam�r� tamamlanıncaya kadar, benzer özell�klere sah�p
başka b�r malın tüket�c� tarafından �stenmemes� hal�nde üret�c� veya �thalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna �l�şk�n
�spat yükümlüğü üret�c� veya �thalatçıya a�tt�r.
(5) İthalatçının herhang� b�r şek�lde t�car� faal�yet�n�n sona ermes� hal�nde mala �l�şk�n bakım ve onarım h�zmetler�n�n
sunulmasından garant� süres� boyunca satıcı, üret�c� ve yen� �thalatçı mütesels�len sorumludur. Garant� süres� b�tt�kten
sonar �se kullanım ömrü süres�nce bakım ve onarım h�zmetler�n� üret�c� veya �thalatçının sunması zorunludur.
(6) Üret�c� veya �thalatçılar; satış sonrası h�zmetler�n �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre yürütülmes�n� sağlamak, yetk�l�
serv�s �stasyonlarının çalışmalarını �zlemek, kontrol etmek ve görülen eks�kler� g�dermekle yükümlüdür.
(7) Garant� süres� �çer�s�nde arızalı malın satıcıya tesl�m ed�lmes� hal�nde satıcının, tesl�m ed�len arızalı mallar �le �lg�l�
olarak malın tesl�m alındığına da�r belge düzenlenmes� zorunludur. Bu belge yönetmel�ğ�n 11’�nc� maddes�n�n b�r�n
fıkrasındak� hususlar yer alır.

GARANTİ BELGESİ İLE 
SATILMASI ZORUNLU 

KULLANIM 
ÖMRÜ
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ÜRÜNLER

CEP TELEFONLARI 5 YIL

BİLGİSAYAR 5 YIL

MONİTÖRLER 5 YIL

YAZICILAR 5 YIL

SCANNER 5 YIL

HARİCİ DİSK ÜNİTESİ 5 YIL

OYUN KONSOLLARI 5 YIL

AĞ GÜVENLİĞİ CİHAZLARI 5 YIL

DİJİTAL FOTOĞRAF ÇERÇEVELERİ 5 YIL

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR 5 YIL

GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER 5 YIL

GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI 5 YIL

SES KAYIT CİHAZLARI 5 YIL

MEDYA OYANATICILAR (MP3, MP4 VS) 5 YIL

SES DÜZENLEYİCİLER 5 YIL

PROJEKSİYON CİHAZLARI 5 YIL

GPS CİHAZLARI 5 YIL

KAMERALAR 5 YIL

FOTOĞRAF MAKİNALARI 5 YIL

TELEVİZYONLAR 10 YIL

MÜZİK SETLERİ 10 YIL

RADYOLAR 10 YIL

PİKAP – PLAK ÇALARLAR 10 YIL

SES VE GÖRÜNTÜ KAYDEDİCİ
VE OYNATICI (CD-DVD-VCD) VS.

7 YIL

EV SİNEMA SİSTEMELERİ 7 YIL

MOUSE 3 YIL

KLAVYELER 3 YIL

HOPARLÖRLER 3 YIL

KULAKLIKLAR 3 YIL

PC KAMERA (WEBCAM) 3 YIL

İŞLEMCİLER 3 YIL

KART OKUYUCULAR 3 YIL

HARD DİSK 3 YIL
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ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜKLER 5 YIL

AKILLI SAATLER 5 YIL

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Tekn�k Özell�kler

Ekran

Arab�r�m

Bluetooth

NFC

Kulaklık çıkışı (Stereo M�n� pr�z)

Kulaklık çıkışı (Dengel� Standart pr�z)

Genel

Boyut/Çözünürlük 3,1 �nç (7,8 cm), WVGA (800 × 480 P�ksel)

Panel türü TFT renkl� ekran

Dokunmat�k panel Desteklen�r

USB USB Type-C bağlantı noktası
Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 uyumlu)

Kulaklık Stereo M�n� pr�z, Dengel� Standart pr�z

Har�c� hafıza m�croSD kart × 2 yuva
m�croSD, m�croSDHC, m�croSDXC

Sürüm İlet�ş�m s�stem�:
Bluetooth Tekn�k Özell�kler� Sürüm 4.2

Frekans bandı 2,4 GHz bandı (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Modülasyon yöntem� FHSS

Desteklenen Bluetooth prof�ller� A2DP, AVRCP

Desteklenen Kodekler (Gönderme) SBC, LDAC, aptX, aptX HD

Desteklenen Kodekler (Alma) SBC, LDAC, AAC

NFC Akt�f t�p (okuyucu ve yazıcı �ç�n), Et�ket T�p�

Frekans tepk�s� 20 Hz �la 40.000 Hz

Frekans tepk�s� 20 Hz �la 40.000 Hz
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Kapas�te

D�ğer �çer�kler �ç�n kullanılab�l�r gerçek bellek

Not
Kullanılab�l�r kapas�te değ�şeb�l�r. Hafızanın b�r bölümü ver� yönet�m �şlevler� �ç�n kullanılmaktadır.

Taşıma çantası
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Güç Kaynağı

Dah�l� p�l:
Dah�l� Şarj Ed�leb�l�r l�tyum �yon P�l

Şarj etme ve Güç kaynağı:
AC adaptör (ürünle ver�l�r)

Şarj Süres� DC IN şarj etme:
Yaklaşık 4 saat

Kullanım sıcaklığı 5°C �la 35°C

Boyutlar

g/y/d, çıkıntı yapan parçalar dah�l değ�ld�r
Yaklaşık 138,0 mm × 67,9 mm × 278,7 mm

g/y/d
Yaklaşık 138,0 mm × 68,1 mm × 278,7 mm

Kütle Yaklaşık 2.490 g

DMP-Z1 256 GB

DMP-Z1 Yaklaşık 230,60 GB = 247.612.538.880 bayt

Boyutlar (g/y/d) Yaklaşık 420 mm × 101 mm × 206 mm

Kütle Yaklaşık 1.400 g

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.

122



Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

P�l ömrü

Müz�k (Yaklaşık)

Bluetooth (Ver�c� modu) (Yaklaşık)

Bluetooth bağlantısı aşağıdak� koşullara bağlı olarak p�l ömrünü % 45’e kadar kısaltır.

İçer�ğ�n formatı.
Bağlı c�hazın ayarları.

Bluetooth (Alıcı modu) (Yaklaşık)

Bazı ses kal�tes� ayarları devredeyken p�l ömrü yaklaşık % 10 daha kısa olur.

Not
Bu başlıkta göster�len değerler, varsayılan ayarlarda kes�nt�s�z şek�lde �çer�k oynatıldığında sah�p olacağınız yaklaşık p�l ömrünü
�fade eder.

Oynatıcı uzun b�r süre kapalı konumda bırakılsa dah�, hala az m�ktarda b�r p�l gücü tüket�l�r.

P�l ömrü ses düzey� ayarına, kullanım koşullarına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değ�şeb�l�r.

Ekran açıkken p�l öneml� oranda tüket�l�r.

 Stereo M�n� pr�z Dengel� Standart pr�z

MP3 (128 kbps) 10 saat 10 saat

AAC (256 kbps) 10 saat 10 saat

FLAC (96 kHz/24 b�t) 9 saat 9 saat

FLAC (192 kHz/24 b�t) 8 saat 8 saat

DSD (2,8224 MHz/1 b�t) 9 saat 9 saat

DSD (5,6448 MHz/1 b�t) 9 saat 9 saat

DSD (11,2896 MHz/1 b�t) 9 saat 9 saat

MP3 (128 kbps)/SBC - İstenen Bağlantı 19 saat

FLAC (96 kHz/24 b�t)/LDAC - İstenen Bağlantı (Otomat�k) 14 saat

SBC (İstenen Bağlantı) 9 saat

LDAC (İstenen Ses Kal�tes�) 8 saat
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Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Kayded�leb�lecek maks�mum şarkı sayısı

Müz�k (Yaklaşık)

Not
Yaklaşık sayılar 4 dak�kalık b�r şarkıyı temel almaktadır.

Bu ürünün, ana bellek ve m�croSD kartta kayıtlı toplam 20.000 parçaya kadar normal şek�lde çalışacağı tey�t ed�lm�şt�r.
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 DMP-Z1 (256 GB)

MP3 (128 kbps) 20.000 şarkı

AAC (256 kbps) 20.000 şarkı

FLAC (44,1 kHz/16 b�t) 5.700 şarkı

FLAC (96 kHz/24 b�t) 1.700 şarkı

FLAC (192 kHz/24 b�t) 870 şarkı

DSD (2,8224 MHz/1 b�t) 1.400 şarkı

DSD (5,6448 MHz/1 b�t) 710 şarkı

DSD (11,2896 MHz/1 b�t) 350 şarkı

Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

Desteklenen formatlar

Müz�k

MP3 ( .mp3)
32 kbps - 320 kbps (Değ�şken b�t hızını (VBR) destekler) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA ( .wma)
32 kbps - 192 kbps (Değ�şken b�t hızını (VBR) destekler) / 44,1 kHz

FLAC ( .flac)
16 b�t, 24 b�t / 8 kHz - 384 kHz

WAV ( .wav)
16 b�t, 24 b�t, 32 b�t (Gerçek sayı/Tam sayı) / 8 kHz - 384 kHz

AAC ( .mp4, .m4a, .3gp)
16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48 kHz

HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp)
32 kbps - 144 kbps / 8 kHz - 48 kHz

Apple Lossless ( .mp4, .m4a)
16 b�t, 24 b�t / 8 kHz - 384 kHz

AIFF ( .a�f, .a�ff, .afc, .a�fc)
16 b�t, 24 b�t, 32 b�t / 8 kHz - 384 kHz

DSD ( .dsf, .dff)
1 b�t / 2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

APE ( .ape)
8 b�t, 16 b�t, 24 b�t / 8 kHz - 192 kHz (Hızlı, Normal, Yüksek)

MQA ( .mqa.flac)
Desteklen�r

Not
Tel�f hakkı korumalı dosyalar çalınamaz.

Örnekleme frekansı tüm enkoderlere karşılık gelmeyeb�l�r.

Standart olmayan b�r oranları veya garant� ed�lmeyen b�t oranları örnekleme frekansına bağlı olarak dah�l ed�l�r.

4 GB (APE �ç�n 2 GB) veya daha büyük dosyalar çalınamaz.

Bu ürün, CD kal�tes�n� (44,1 kHz/16 b�t örnekleme) ve DAT kal�tes�n� (48 kHz/16 b�t örnekleme) aşan ses kaynaklarını Yüksek
Çözünürlüklü Ses olarak algılar. 
Yüksek Çözünürlüklü Ses kaynakları �ç�n “HR” s�mges� göster�l�r.
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Yardım Kılavuzunun �çer�ğ�, ürün tekn�k özell�kler�nde olab�lecek güncellemelerden dolayı önceden haber vermeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r.
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Yardım Kılavuzu

D�g�tal Mus�c Player
DMP-Z1

S�stem gereks�n�mler�

Desteklenen İşlet�m S�stemler�
W�ndows® 10
W�ndows® 8.1
W�ndows® 7
macOS® v10.10 - 10.13

Not
B�lg�sayar uygulamalarını �nd�rmek �ç�n �nternet bağlantısı gerek�r.

Tüm b�lg�sayarlarda çalışacağı garant� ed�lmez.
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