
Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Bu el k�tabını b�r sorunla karşılaşırsanız veya “Sony | Headphones Connect” kullanırken b�r sorunuz olursa kullanın.

Başlarken

Uyumlu aygıtların l�stes�

“Sony | Headphones Connect” yükleme

Sony kulaklığı kaydetme

Sony kulaklığınızı ayarlama

Kullanım

“Sony | Headphones Connect” Panosu Hakkında

[Durum] sekmes�nde görüntülenen �şlevler

Eylemler� veya konumları algılama ve gürültü önleme �şlev�n� otomat�k ayarlama (Uyarlanab�l�r Ses Kontrolü)

Çok noktalı b�r bağlantıda bağlı aygıtı değ�şt�rme (Geçerl� Olarak Bağlanmakta Olan Aygıt)

Çok noktalı bağlantıya bağlandığında müz�k çalma aygıtını değ�şt�rme

Çalınan şarkıyı kontrol etme

Mevcut ses basıncını kontrol etme
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[Ses] sekmes�nde görüntülenen �şlevler

Hızlı Ses Ayarlarını Kullanma

Gürültü önleme �şlev�n� ve ortam ses modunu ayarlama (Ortam Ses� Kontrolü)

Kulaklık takarken b�r�yle konuşma (Sohbet �ç�n Konuş deney�m�)

Takma koşuluna ve atmosfer�k basınca göre gürültü önleme �şlevler�n� opt�m�ze etme (Gürültü Önleme İy�leşt�r�c�s�)

Ses Konumunu Kontrol Etme

Surround etk�s�n� ayarlama (Surround (VPT))

Ekolayzırı kullanarak ses kal�tes�n� ayarlama (Ekolayzır)

Bas düzey�n� ayarlama (CLEAR BASS)

Gürültü önleme �şlev�n� ayarlama

360 Real�ty Aud�o kurulumunu değ�şt�rme

Takma açısını ölçerek uzamsal ses� opt�m�ze etme (Mekansal Ses Opt�m�zasyonu)

BLUETOOTH bağlantısının (Ses Kal�tes� Modu) öncel�k ayarının değ�şt�r�lmes�

BLUETOOTH bağlantısının (Bluetooth Bağlantı Kal�tes�) öncel�k ayarının değ�şt�r�lmes�

DSEE Extreme Öğes�n� Ayarlama (Yüksek aralık telaf�s�)

DSEE HX Öğes�n� Ayarlama (Yüksek aralık telaf�s�)

DSEE Öğes�n� Ayarlama (Yüksek aralık telaf�s�)

[S�stem] sekmes�nde görüntülenen �şlevler

Çok noktalı b�r bağlantıyı etk�nleşt�rme (Aynı anda 2 c�haza bağlanın)

Sesl� Yardımcı ayarının değ�şt�r�lmes�

Amazon Alexa’yı ses�n�zle etk�nleşt�rmen�n açma/kapatma ayarının değ�şt�r�lmes� (Sesl� Yardımcı'yı Ses�n�zle Etk�nleşt�r�n)

Ses düzey�n�n ortam sesler�ne göre otomat�k olarak ayarlanması (Uyarlanab�l�r Ses Düzey� Kontrolü)

Düğmen�n veya dokunmat�k sensörün �şlev�n� değ�şt�rme

Dokunma �şlem� �şlev�n�n değ�şt�r�lmes�

Gen�ş Alana Haf�fçe Dokunun ayarının değ�şt�r�lmes�

Dokunmat�k sensör kontrol panel�n� ayarlama

[Ortam Ses� Kontrolü] Çalışma Ayarı öğes�n�n değ�şt�r�lmes�

Qu�ck Access öğes�ne atanan h�zmet� değ�şt�rme

En uygun kulak �ç� kulaklık ucu boyutunuzun bel�rlenmes�
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4-730-255-15(2) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Gücü otomat�k olarak kapatmak �ç�n ayarlama (Otomat�k Güç Kapatma)

Kulaklıklar çıkarıldığında müz�k çalmayı duraklatma (Kulaklıklar çıkarıldığında duraklar)

Güç tasarrufunu ayarlama (Güç tasarrufuyla bekle)

Gelen çağrı �ç�n T�treş�m� ayarlama

B�ld�r�m ve Sesl� Kılavuzu Ayarlama

Otomat�k yazılım �nd�rmey� ayarlama

Ayarların başlatılması

[H�zmetler] sekmes�nde görüntülenen �şlevler

H�zmetler�n ayarlanması

Kulaklığınızı nasıl kullandığınızı görmek (Akt�v�te)

Akıllı telefonunuza b�r pencere öğes� yerleşt�r�lmes�

Öneml� b�lg�

T�car� markalar

Sorun g�derme

[Uyarlanab�l�r Ses Kontrolü] öğes�ndek� durum, harekets�z duruyorsanız b�le doğru şek�lde yansıtılmaz

Sık kullandığınız konum [Uyarlanab�l�r Ses Kontrolü] �ç�nde düzgün algılanmadı

Aygıt adı “Sony | Headphones Connect” �ç�nde görüntülenmezse ne olur?

360 Real�ty Aud�o kurulamıyor

Sesl� kılavuz duyulmuyorsa ne yapmalı?

Er�ş�leb�l�rl�k

TalkBack, Vo�ceOver

Uyarlanab�l�r Ses Kontrolü

Sohbet �ç�n Konuş deney�m�
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Uyumlu aygıtların l�stes�

(Mart 2023’ten �t�baren)
Kulaklığınızın yazılımını son sürümle güncelley�n.
https://www.sony.net/elesupport/

Panodak� durum s�mgeler�

Güç kapatma DSEE Extreme™ DSEE HX DSEE Kodek

MDR-XB950B1 — — — — —

MDR-XB950N1 — — — — —

WF-1000X — — — —

WF-1000XM3 — —

WF-1000XM4 — —

WF-C500 — —

WF-C700N — —

WF-H800 — —

WF-SP700N — — — —

WF-SP800N — — —

WF-SP900 — — — —

WH-1000XM2 — — —

WH-1000XM3 — — —

WH-1000XM4 — —

WH-1000XM5 — —

WH-CH520 — —

WH-CH700N — — —

WH-CH720N — —

WH-H800 — — —

WH-H810 — —

WH-H900N — — —

WH-H910N — —

WH-XB700 — — —

WH-XB900N — — —
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[Durum] sekmes�nde görüntülenen �şlevler

Güç kapatma DSEE Extreme™ DSEE HX DSEE Kodek

WH-XB910N — —

WI-1000X — — —

WI-1000XM2 — —

WI-C100 — —

WI-C600N — — —

WI-H700 — — —

WI-SP600N — — — —

L�nkBuds — —

L�nkBuds S — —

L�nkBuds UC — —

Uyarlanab�l�r
Ses Kontrolü

Geçerl� Olarak
Bağlanmakta Olan

Aygıt

Çok noktalı bağlantıya
bağlandığında müz�k çalma

aygıtını değ�şt�rme

Ş�md�
Çalan

Geçerl�
ses

basıncı

MDR-
XB950B1 — — — — —

MDR-
XB950N1

— — — — —

WF-1000X — — —

WF-
1000XM3

— — —

WF-
1000XM4

—

WF-C500 — — — —

WF-C700N — — —

WF-H800 — — — —

WF-
SP700N

— — — —

WF-
SP800N

— — —

WF-SP900 — — — — —

WH-
1000XM2

— — —

WH-
1000XM3

— — —
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[Ses] sekmes�nde görüntülenen �şlevler (Gürültü Kesme �le �lg�l� �şlevler)

Uyarlanab�l�r
Ses Kontrolü

Geçerl� Olarak
Bağlanmakta Olan

Aygıt

Çok noktalı bağlantıya
bağlandığında müz�k çalma

aygıtını değ�şt�rme

Ş�md�
Çalan

Geçerl�
ses

basıncı

WH-
1000XM4

— —

WH-
1000XM5

WH-
CH520

— —

WH-
CH700N

— — — —

WH-
CH720N

—

WH-H800 — — — —

WH-H810 — — — —

WH-
H900N

— — — —

WH-
H910N

— — —

WH-XB700 — — — —

WH-
XB900N

— — —

WH-
XB910N

— —

WI-1000X — — —

WI-
1000XM2

— — —

WI-C100 — — — —

WI-C600N — — — —

WI-H700 — — — —

WI-
SP600N

— — — —

L�nkBuds — —

L�nkBuds S

L�nkBuds
UC

— — — —
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Ortam Ses�
Kontrolü

(kusursuz
kontrol)

Ortam Ses�
Kontrolü

(mod
anahtarı)

Sohbet �ç�n
Konuş

deney�m�

Gürültü Önleme
İy�leşt�r�c�s�

(K�ş�sel
İy�leşt�rme/Atmosfer
Basıncı İy�leşt�rme)

Gürültü
Önleme

İy�leşt�r�c�s�
(Atmosfer

Basıncı
İy�leşt�rme)

Gürültü
Kesme

MDR-
XB950B1

— — — — — —

MDR-
XB950N1

— — — — —

WF-1000X — — — — —

WF-
1000XM3

— — — — —

WF-
1000XM4

— — — —

WF-C500 — — — — — —

WF-
C700N

— — — — —

WF-H800 — — — — — —

WF-
SP700N

— — — — —

WF-
SP800N

— — — — —

WF-
SP900

— — — — —

WH-
1000XM2

— — — —

WH-
1000XM3

— — — —

WH-
1000XM4

— — —

WH-
1000XM5

— — — —

WH-
CH520

— — — — — —

WH-
CH700N

— — — — —

WH-
CH720N

— — — — —

WH-H800 — — — — — —

WH-H810 — — — — — —
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[Ses] sekmes�nde görüntülenen �şlevler (Gürültü Kesme �le �lg�l� �şlevler har�ç)

Ortam Ses�
Kontrolü

(kusursuz
kontrol)

Ortam Ses�
Kontrolü

(mod
anahtarı)

Sohbet �ç�n
Konuş

deney�m�

Gürültü Önleme
İy�leşt�r�c�s�

(K�ş�sel
İy�leşt�rme/Atmosfer
Basıncı İy�leşt�rme)

Gürültü
Önleme

İy�leşt�r�c�s�
(Atmosfer

Basıncı
İy�leşt�rme)

Gürültü
Kesme

WH-
H900N

— — — — —

WH-
H910N

— — — — —

WH-
XB700

— — — — — —

WH-
XB900N

— — — — —

WH-
XB910N

— — — — —

WI-1000X — — — —

WI-
1000XM2

— — — —

WI-C100 — — — — — —

WI-C600N — — — — —

WI-H700 — — — — — —

WI-
SP600N

— — — — —

L�nkBuds — — — — —

L�nkBuds
S

— — — —

L�nkBuds
UC

— — — — —

Hızlı Ses
Ayarları

Ses Konum
Kontrolü

Surround
(VPT) Ekolayzır

CLEAR BASS
(Elektro Bas
Yükselt�c�)

360 Real�ty
Aud�o Kurulum

MDR-
XB950B1

— — —

MDR-
XB950N1

— — —

WF-1000X — — —  *1 —

WF-
1000XM3

— — — —
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Hızlı Ses
Ayarları

Ses Konum
Kontrolü

Surround
(VPT) Ekolayzır

CLEAR BASS
(Elektro Bas
Yükselt�c�)

360 Real�ty
Aud�o Kurulum

WF-
1000XM4

— — — —

WF-C500 — — — —

WF-C700N — — — —

WF-H800 — — — —

WF-
SP700N

— —  *1 — —

WF-
SP800N

— — — —

WF-SP900 — — — —

WH-
1000XM2

— —

WH-
1000XM3

— —

WH-
1000XM4

— — — —

WH-
1000XM5

— — — —

WH-CH520 — — — —

WH-
CH700N

— — — —

WH-
CH720N

— — — —

WH-H800 — — —

WH-H810 — — — —

WH-H900N — — —

WH-H910N — — — —

WH-XB700 — —

WH-
XB900N

— —

WH-
XB910N

— — — —

WI-1000X — —

WI-
1000XM2

— — — —
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Hızlı Ses
Ayarları

Ses Konum
Kontrolü

Surround
(VPT) Ekolayzır

CLEAR BASS
(Elektro Bas
Yükselt�c�)

360 Real�ty
Aud�o Kurulum

WI-C100 — — — —

WI-C600N — — — —

WI-H700 — — —

WI-SP600N — —  *1 — —

L�nkBuds — — — —

L�nkBuds S — — — —

L�nkBuds
UC

— — — —

Yalnızca ön ayarları seçme.*1

Ses Kal�tes�
Modu

Bluetooth Bağlantı
Kal�tes�

DSEE
Extreme

DSEE
HX DSEE Mekansal Ses

Opt�m�zasyonu

MDR-
XB950B1

— — — — — —

MDR-
XB950N1

— — — — — —

WF-1000X — — — — —

WF-
1000XM3

— — — —

WF-
1000XM4

— — — —

WF-C500 — — — —

WF-C700N — — — —

WF-H800 — — — —

WF-SP700N — — — — —

WF-SP800N — — — — —

WF-SP900 — — — — —

WH-
1000XM2

— — — —

WH-
1000XM3

— — — —

WH-
1000XM4

— — — —

WH-
1000XM5

— — — —
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[S�stem] sekmes�nde görüntülenen �şlevler

Ses Kal�tes�
Modu

Bluetooth Bağlantı
Kal�tes�

DSEE
Extreme

DSEE
HX DSEE Mekansal Ses

Opt�m�zasyonu

WH-CH520 — — — —

WH-CH700N — — — —

WH-CH720N — — — —

WH-H800 — — — —

WH-H810 — — — —

WH-H900N — — — —

WH-H910N — — — —

WH-XB700 — — — —

WH-XB900N — — — —

WH-XB910N — — — —

WI-1000X — — — —

WI-1000XM2 — — — —

WI-C100 — — — —

WI-C600N — — — —

WI-H700 — — — —

WI-SP600N — — — — —

L�nkBuds — — —

L�nkBuds S — — —

L�nkBuds UC — — —

Aynı
anda 2
c�haza

bağlanın

Sesl�
Yardımcı

Sesl�
Yardımcı'yı
Ses�n�zle

Etk�nleşt�r�n

Uyarlanab�l�r
Ses Düzey�

Kontrolü

Düğmen�n
veya

dokunmat�k
sensörün
�şlev�n�

değ�şt�r�n

Dokunma
�şlem�
�şlev�n�

değ�şt�r�n

Dokunmat�k
sensör
kontrol
panel�

MDR-
XB950B1

— — — — — — —

MDR-
XB950N1

— — — — — — —

WF-
1000X

— — — — — —

WF-
1000XM3

— — — — — —
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Aynı
anda 2
c�haza

bağlanın

Sesl�
Yardımcı

Sesl�
Yardımcı'yı
Ses�n�zle

Etk�nleşt�r�n

Uyarlanab�l�r
Ses Düzey�

Kontrolü

Düğmen�n
veya

dokunmat�k
sensörün
�şlev�n�

değ�şt�r�n

Dokunma
�şlem�
�şlev�n�

değ�şt�r�n

Dokunmat�k
sensör
kontrol
panel�

WF-
1000XM4

— — —

WF-C500 — — — — — — —

WF-
C700N

— — — — — —

WF-H800 — — — — — —

WF-
SP700N

— — — — — —

WF-
SP800N

— — — — — —

WF-
SP900

— — — — — — —

WH-
1000XM2

— — — — — —

WH-
1000XM3

— — — — —

WH-
1000XM4

— — — —

WH-
1000XM5

— — —

WH-
CH520

— — — — — —

WH-
CH700N

— — — — — —

WH-
CH720N

— — — —

WH-H800 — — — — — — —

WH-H810 — — — — — —

WH-
H900N

— — — — — —

WH-
H910N

— — — — — —

WH-
XB700

— — — — — —

WH-
XB900N

— — — — — —
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Aynı
anda 2
c�haza

bağlanın

Sesl�
Yardımcı

Sesl�
Yardımcı'yı
Ses�n�zle

Etk�nleşt�r�n

Uyarlanab�l�r
Ses Düzey�

Kontrolü

Düğmen�n
veya

dokunmat�k
sensörün
�şlev�n�

değ�şt�r�n

Dokunma
�şlem�
�şlev�n�

değ�şt�r�n

Dokunmat�k
sensör
kontrol
panel�

WH-
XB910N

— — —

WI-
1000X

— — — — — —

WI-
1000XM2

— — — — — —

WI-C100 — — — — — — —

WI-
C600N

— — — — — —

WI-H700 — — — — — — —

WI-
SP600N

— — — — — —

L�nkBuds — — —

L�nkBuds
S

— — —

L�nkBuds
UC

— — — — —

Gen�ş Alana
Haf�fçe

Dokunun
(açık/kapalı)

Gen�ş Alana
Haf�fçe Dokunun

(dokunma
hassas�yet ayarı)

Ortam Ses�
Kontrolü �şlem

ayarının
değ�şt�r�lmes�

Qu�ck
Access

En Uygun
Kulak İç�

Kulaklıkları
Bel�rler

Otomat�k
Güç

Kapatma

MDR-
XB950B1

— — — — — —

MDR-
XB950N1

— — — — — —

WF-
1000X

— — — — — —

WF-
1000XM3

— — — — —

WF-
1000XM4

— — —

WF-C500 — — — — — —

WF-
C700N

— — — —

WF-H800 — — — — —
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Gen�ş Alana
Haf�fçe

Dokunun
(açık/kapalı)

Gen�ş Alana
Haf�fçe Dokunun

(dokunma
hassas�yet ayarı)

Ortam Ses�
Kontrolü �şlem

ayarının
değ�şt�r�lmes�

Qu�ck
Access

En Uygun
Kulak İç�

Kulaklıkları
Bel�rler

Otomat�k
Güç

Kapatma

WF-
SP700N

— — — — — —

WF-
SP800N

— — — — —

WF-
SP900

— — — — — —

WH-
1000XM2

— — — — — —

WH-
1000XM3

— — — — —

WH-
1000XM4

— — — — —

WH-
1000XM5

— — —

WH-
CH520

— — — — — —

WH-
CH700N

— — — — — —

WH-
CH720N

— — — —

WH-H800 — — — — — —

WH-H810 — — — — — —

WH-
H900N

— — — — — —

WH-
H910N

— — — — —

WH-
XB700

— — — — — —

WH-
XB900N

— — — — —

WH-
XB910N

— — — —

WI-1000X — — — — — —

WI-
1000XM2

— — — — —

WI-C100 — — — — — —
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Gen�ş Alana
Haf�fçe

Dokunun
(açık/kapalı)

Gen�ş Alana
Haf�fçe Dokunun

(dokunma
hassas�yet ayarı)

Ortam Ses�
Kontrolü �şlem

ayarının
değ�şt�r�lmes�

Qu�ck
Access

En Uygun
Kulak İç�

Kulaklıkları
Bel�rler

Otomat�k
Güç

Kapatma

WI-
C600N

— — — — —

WI-H700 — — — — — —

WI-
SP600N

— — — — — —

L�nkBuds — — —

L�nkBuds
S

— —

L�nkBuds
UC

— — —

Kulaklıklar
çıkarıldığında

duraklar

Güç
tasarrufuyla

bekle

Gelen
arama �ç�n

t�trşm

B�ld�r�m ve
sesl� kılavuz

Otomat�k
yazılım
�nd�rme

Ayarları
Sıfırla

MDR-
XB950B1

— — — — — —

MDR-
XB950N1

— — — — — —

WF-1000X — — — — — —

WF-
1000XM3

— — —

WF-
1000XM4

— —

WF-C500 — — — — —

WF-C700N — — — — —

WF-H800 — — —

WF-
SP700N

— — — — — —

WF-
SP800N

— — —

WF-SP900 — — — — — —

WH-
1000XM2

— — — — — —

WH-
1000XM3

— — — — —
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[H�zmetler] sekmes�nde görüntülenen �şlevler *2

Kulaklıklar
çıkarıldığında

duraklar

Güç
tasarrufuyla

bekle

Gelen
arama �ç�n

t�trşm

B�ld�r�m ve
sesl� kılavuz

Otomat�k
yazılım
�nd�rme

Ayarları
Sıfırla

WH-
1000XM4

— — —

WH-
1000XM5

— —

WH-CH520 — — — — —

WH-
CH700N

— — — — — —

WH-
CH720N

— — —

WH-H800 — — — — — —

WH-H810 — — — —

WH-H900N — — — — — —

WH-H910N — — — —

WH-XB700 — — — — —

WH-
XB900N

— — — — —

WH-
XB910N

— — —

WI-1000X — — — —

WI-
1000XM2

— — — —

WI-C100 — — — — —

WI-C600N — — — — —

WI-H700 — — — — —

WI-
SP600N

— — — — — —

L�nkBuds — —

L�nkBuds S — —

L�nkBuds
UC

— — —

Spot�fy Tap Endel Qu�ck Access Auto Play (Beta) Ingress Pr�me H�zmet Bağlantısı

WH-1000XM5 — — — —

L�nkBuds
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4-730-255-15(2) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Spot�fy Tap Endel Qu�ck Access Auto Play (Beta) Ingress Pr�me H�zmet Bağlantısı

L�nkBuds S

L�nkBuds UC

Desteklenen h�zmetler ülkeye veya bölgeye bağlı olarak farklılık göster�r.*2
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

“Sony | Headphones Connect” yükleme

Sony kulaklığınızı çalıştırmak �ç�n “Sony | Headphones Connect”� akıllı telefonunuza/�Phone’a bağlayın.

Google Play veya App Store’da [Sony Headphones Connect] öğes�n� arayın.1

Uygulamayı başlatın.2

Kaldığınız ülkey�/bölgey� seç�n.3

[Son kullanıcı l�sans anlaşması]’nı onaylayın ve [Yukarıdak� �çer�ğ� okudum ve kabul ett�m.] kutusunu
�şaretley�n.

4

[Başlat] öğes�ne dokunun.5
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İlg�l� Konu
Sony kulaklığı kaydetme
Sony kulaklığınızı ayarlama

4-730-255-15(2) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Sony kulaklığı kaydetme

Akıllı telefonunuzda/�Phone’unuzda “Sony | Headphones Connect” uygulamasını başlatın, ardından ekrandak� tal�matları
�zleyerek Sony kulaklığınızı kayded�n. Kulaklığınız kablosuz kulaklıksa, kulaklığı kaydetmek �ç�n aşağıdak� A, B veya C
yöntem�n� kullanın. Kulaklığınız kablolu kulaklıksa, kulaklığı kaydetmek �ç�n D yöntem�n� kullanın.

A: Kablosuz kulaklığı açın, ardından kulaklığı akıllı telefonunuza/�Phone’unuza yaklaştırın. BLUETOOTH bağlantısı
yoluyla eşleşt�rmek (kaydetmek) �ç�n kulaklığı seçeb�l�rs�n�z.
Kulaklık ekranda görünmüyorsa, aşağıdak� B veya C yöntem�n� deney�n.

B: Akıllı telefon/�Phone tek dokunuşta bağlantı (NFC) �le uyumlu olmadığında, kablosuz kulaklığı akıllı
telefonunuzun/�Phone’unuzun ayar menüsünü kullanarak BLUETOOTH bağlantısı yoluyla bağlayın ve eşleşt�r�n
(kayded�n). BLUETOOTH bağlantı yöntem� kulaklığa bağlıdır.

C: Tek dokunuşta bağlantı (NFC) �le uyumlu b�r akıllı telefon kullanırken, kablosuz kulaklığı akıllı telefonunuzla temas
ett�rerek BLUETOOTH yoluyla bağlayın ve eşleşt�r�n (kayded�n).
NFC �şlevler�n� destekley�p desteklemed�kler�n� kontrol etmek �ç�n kulaklığınızın çalıştırma tal�matlarına bakın.

D: Kulaklığınız kablolu kulaklıksa, l�steden kulaklığınızı seç�n ve kulaklığı kayded�n. L�stede yalnızca 360 Real�ty Aud�o
uyumlu kulaklıklar görüntülen�r.

İlg�l� Konu
“Sony | Headphones Connect” yükleme
Sony kulaklığınızı ayarlama

4-730-255-15(2) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

20



Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Sony kulaklığınızı ayarlama

Sony kulaklığınızla kayıt tamamlandığında, [Kurulum] ekranı görüntülenecekt�r. Ekrandak� tal�matları �zleyerek ayarları
gerçekleşt�r�n.
Kulaklık, ülke veya bölgeye bağlı olarak, [Kurulum] ekranı görüntülenmeyeb�l�r veya ekranda görüntülenen öğeler farklı
olab�l�r.

A: [Uyarlanab�l�r Ses Kontrolü] ayarı
4 tür eylem desen�n� (Duruyor/Yürüyor/Koşuyor/Taşıma) ve sık z�yaret ed�len konumları (Ev/Çalışma Alanı/Okul/
İstasyon/Otobüs Durağı/Spor Salonu/D�ğer) algılayarak �şlev� otomat�k olarak gürültü önleme �şlev�ne ve ortam ses
modunu değ�şt�rmeye ayarlar.

B: [Akt�v�te] ayarı
Kulaklığınızı nasıl kullandığınızı kaydeden �şlev� ayarlar ve onu nasıl kullandığınızı görmen�z� sağlar.

C: [360 Real�ty Aud�o Kurulum]
Ses alanlarını kulaklığı kullanan k�ş�n�n kulaklarının şekl�ne göre opt�m�ze etmek �ç�n ayarlar.
360 Real�ty Aud�o, Sony’n�n nesne bazlı uzamsal ses teknoloj�s�n� kullanan yen� b�r müz�k deney�m�d�r.
D�nley�c�ler tam olarak sanatçılar ve eser sah�pler� tarafından amaçlandığı şek�lde b�r ses alanıyla sarılırlar.
360 Real�ty Aud�o hakkında ayrıntılar �ç�n aşağıdak� web s�tes�ne bakın:
https://www.sony.net/360RA/

İlg�l� Konu
“Sony | Headphones Connect” yükleme

Sony kulaklığı kaydetme

4-730-255-15(2) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

“Sony | Headphones Connect” Panosu Hakkında

“Sony | Headphones Connect” Panosu açıklanmaktadır.

A: “Sony | Headphones Connect” öğes�ne bağlı kulaklığı görüntüler.

B: Kulaklığı kapatab�l�rs�n�z.
Bu s�mge yalnızca güç kapatma �şlev�n� destekleyen kulaklıklar �ç�n görüntülen�r.

C: Aşağıdak� menüyü görüntülemek �ç�n dokunun.

D: Kulaklık ayarlarının durumunu görüntüler.

Menü öğeler� Açıklamalar

XXXX Öğret�c�s�
Kulaklıkları nasıl çalıştırab�leceğ�n�z� kontrol edeb�l�rs�n�z. “Sony | Headphones
Connect”e bağlı olan kulaklıklar “XXXX” öğes�nde göster�lmekted�r.

XXXX Sürüm
Kulaklıkların yazılım sürümünü kontrol edeb�l�rs�n�z. “Sony | Headphones Connect”e
bağlı olan kulaklıklar “XXXX” öğes�nde göster�lmekted�r.

Ayarların ve ver�ler�n yedeğ�
ve ger� yüklemes�

Hesabınızla �l�şk�lend�r�lm�ş [Uyarlanab�l�r Ses Kontrolü] g�b� ayarları kaydedeb�l�rs�n�z.
Kullanılab�len hesap, ülke veya bölgeye bağlı olarak farklılık göster�r.

Mus�c Center'ı başlat “Sony | Mus�c Center”ı başlatır.

Bu uygulama hakkında Sürümü, l�sans b�lg�ler�n�, ülkey� veya bölgey�, son kullanıcı l�sans sözleşmes�n� ve
uygulamanın g�zl�l�k �lkes�n� kontrol edeb�l�rs�n�z.

Yardım
Kulaklıklarınızın yanı sıra uygulamanın yardım ve sorun g�derme bölümler�n� kontrol
edeb�l�rs�n�z.

Menü öğeler� Açıklamalar

DSEE Extreme DSEE Extreme �şlev� kullanılab�l�r.

DSEE HX DSEE HX �şlev� kullanılab�l�r.
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E: BLUETOOTH bağlantısının durumunu ve kalan p�l şarjını görüntüler.

F: [Durum]/[Ses]/[S�stem]/[H�zmetler] sekmeler�ne ayrılmıştır.
Kulaklığınıza veya ülken�ze/bölgen�ze bağlı olarak bu sekmeler görüntülenmeyeb�l�r.

G: Kulaklığın destekled�ğ� özell�kler� Panoda görüntüler.
İşlev adı veya ekranda görüntülenen öğeler, kullanılan kulaklığa bağlı olarak farklı olab�l�r.

H: Aşağıdak� sayfaları görüntülemek �ç�n dokunun.

4-730-255-15(2) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

Menü öğeler� Açıklamalar

DSEE DSEE �şlev� kullanılab�l�r.

LDAC™ kodeğ� seç�l�.

AAC AAC kodeğ� seç�l�.

aptX Qualcomm® aptX™ aud�o kodeğ� seç�l�.

aptX HD Qualcomm® aptX™ HD aud�o kodeğ� seç�l�.

SBC SBC kodeğ� seç�l�.

Menü öğeler� Açıklamalar

Halen BLUETOOTH bağlantısı yoluyla bağlı.

Kalan p�l şarjı görüntülen�r.
Şarj kılıfı �ç�n kalan p�l ömrü, kulaklık şarj kılıfından son çıkarıldığındak� p�l şarjını göster�r.

Menü
öğeler� Açıklamalar

Kulaklıklar “Sony | Headphones Connect” Panosunu görüntüler.

Akt�v�te

Günlük
Kulaklığınızı kullandığınız kullanma süres�n�, konumları vb.’n� göreb�l�rs�n�z.
Güvenl� D�nleme
Ses m�ktarını kontrol edeb�l�rs�n�z.
Kullanılan kulaklığa bağlı olarak görüntülenmeyeb�l�r.
Rozet
Elde ed�len rozetler� kontrol edeb�l�rs�n�z.

B�lg�

B�lg�
Uygulama ve uyumlu kulaklıklar �le �lg�l� b�lg�ye göz atab�l�r ve ayrıca ürün hakkındak� b�r anket�
yanıtlayab�l�rs�n�z. Anket yalnızca uygulamanın g�zl�l�k pol�t�kasını kabul ett�ğ�n�zde kullanılab�l�r.
İpuçları
“Sony | Headphones Connect”� durumunuz �ç�n daha kullanışlı hale get�rme hakkında �puçları
bulab�l�rs�n�z.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Eylemler� veya konumları algılama ve gürültü önleme �şlev�n� otomat�k ayarlama
(Uyarlanab�l�r Ses Kontrolü)

Eylem desenler� (Duruyor/Yürüyor/Koşuyor/Taşıma) veya sık z�yaret ed�len konumlar (Ev/Çalışma Alanı/Okul/
İstasyon/Otobüs Durağı/Spor Salonu/D�ğer) algılandı ve sonra önayar otomat�k seç�ld�. Önayarı �sted�ğ�n�z ayarlara
düzenleyeb�l�rs�n�z.
Panodan [Uyarlanab�l�r Ses Kontrolü] öğes�n� seçt�ğ�n�zde [Açık] ve [Kapalı] arasında geç�ş yapab�l�rs�n�z.

Kulaklığınızı kullanmayı ve kulaklık ayarlarını en uygun zamanlamada değ�şt�rmey� öğrenme

[S�ze uygun geç�ş opt�m�z.] öğes�n� [Açık] olarak ayarladığınızda, uygulama Uyarlanab�l�r Ses Kontrolü’nü kullanırken
kulaklığınızı kullanma şekl�n�z� öğren�r ve kulaklık ayarlarını en uygun zamanlamada değ�şt�r�r.

 (ayarlar) s�mges�n� seçt�ğ�n�zde, sık kullandığınız eylem desenler�n�z�n ve konumlarınızın ön ayarlarını �sted�ğ�n�z
ayarlarla düzenleyeb�l�rs�n�z.

Sık kullandığınız eylem desenler�n�z� ve konumlarınızı kaydetme ve kulaklık ayarlarını
otomat�k olarak değ�şt�rme

[S�ze uygun geç�ş opt�m�z.] öğes�n� [Kapalı] olarak ayarladığınızda, sık kullandığınız eylem desenler�n�z�n ve
konumlarınızın ön ayarlarını �sted�ğ�n�z g�b� kaydedeb�l�rs�n�z.
Uygulama, kulaklık ayarlarını kayded�lm�ş �çer�klere göre otomat�k olarak değ�şt�r�r.
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Eylem desenler�n�z�n ön ayarlarını düzenlemek �ç�n
[Eylemlere Göre Ortam Ses� Kontrolü] öğes�nde  (ayarlar) s�mges�n� seçt�ğ�n�zde, ekran eylem desenler�n�n ön ayar
düzenleme ekranına değ�ş�r. Bu ekranda kulaklık ayarlarını düzenleyeb�l�rs�n�z.

Sık kullandığınız konumların ön ayarlarını düzenlemek �ç�n
[Yer�m'de Otomat�k Geç�ş] öğes�nde  (ayarlar) s�mges�n� seçt�ğ�n�zde, ekran sık kullandığınız konumların ön ayar
düzenleme ekranına değ�ş�r. Bu ekranda konum ayarlarını, kulaklık ayarlarını ve değ�şt�rme yöntem�n� düzenleyeb�l�rs�n�z.

Sık kullandığınız konumları kaydetmek �ç�n
[Öğren�len konumlardan kaydet] veya [Har�tadan kaydet] öğes�n� seçt�ğ�n�zde, sık kullandığınız b�r konumu
ekleyeb�l�rs�n�z.
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İlg�l� Konu
[Uyarlanab�l�r Ses Kontrolü] öğes�ndek� durum, harekets�z duruyorsanız b�le doğru şek�lde yansıtılmaz
Sık kullandığınız konum [Uyarlanab�l�r Ses Kontrolü] �ç�nde düzgün algılanmadı

4-730-255-15(2) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Çok noktalı b�r bağlantıda bağlı aygıtı değ�şt�rme (Geçerl� Olarak Bağlanmakta Olan
Aygıt)

[Aynı anda 2 c�haza bağlanın] öğes�n� [Açık] olarak ayarladığınızda, Panoda [Geçerl� Olarak Bağlanmakta Olan Aygıt]
görüntülen�r.

 (hoparlör) s�mges� olan aygıt müz�k çalma aygıtı olarak ayarlanır.

[Bağlı Aygıtı Yönet] ekranında eşleşm�ş b�r aygıt seçt�ğ�n�zde, çok noktalı b�r bağlantı yapmak �ç�n aygıtı yen�den
seçeb�l�rs�n�z.

 (ekle) öğes�n� seçt�ğ�n�zde, b�r BLUETOOTH aygıtı ekleyeb�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Çok noktalı b�r bağlantıyı etk�nleşt�rme (Aynı anda 2 c�haza bağlanın)

4-730-255-15(2) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Çok noktalı bağlantıya bağlandığında müz�k çalma aygıtını değ�şt�rme

[Aynı anda 2 c�haza bağlanın] öğes�n� [Açık] olarak ayarladığınızda, Panoda [Geçerl� Olarak Bağlanmakta Olan Aygıt]
görüntülen�r.

 (hoparlör) s�mges� olan aygıt müz�k çalma aygıtı olarak ayarlanır.

[Bağlı Aygıtı Yönet] ekranında başka b�r bağlı aygıt seçt�ğ�n�zde, müz�k çalma aygıtını değ�şt�reb�l�r veya bel�rleyeb�l�rs�n�z.

4-730-255-15(2) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Çalınan şarkıyı kontrol etme

Panoda çalınmakta olan b�r şarkıyı kontrol edeb�l�rs�n�z.

4-730-255-15(2) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Mevcut ses basıncını kontrol etme

Mevcut ses basıncını Panoda kontrol edeb�l�rs�n�z.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Hızlı Ses Ayarlarını Kullanma

[Hızlı Ses Ayarları] [Ortam Ses� Kontrolü] ve [Ekolayzır]’ı kolayca ayarlamanızı sağlar.

Panoda [Hızlı Ses Ayarları]’nı [Açık] veya [Kapalı] olarak ayarlayın.

4-730-255-15(2) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Gürültü önleme �şlev�n� ve ortam ses modunu ayarlama (Ortam Ses� Kontrolü)

Panoda [Ortam Ses� Kontrolü] öğes�n� seçt�ğ�n�zde, ses düzey�n� veya ortam ses� modunu düzenleyeb�l�rs�n�z.

Sese Odaklan �le uyumlu kulaklıklar �ç�n

[Sese Odaklan] kutusunu �şaretled�ğ�n�zde, �stenmeyen gürültü bastırılacak yalnızca müz�k d�nlerken çalınab�len
(duyulab�len) b�ld�r�ler ve k�ş�ler�n sesler� alınacaktır.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Kulaklık takarken b�r�yle konuşma (Sohbet �ç�n Konuş deney�m�)

Sohbet �ç�n Konuş deney�m� �şlev� sayes�nde, kulaklık konuşmaya başladığınız anda müz�k çalmayı durduracak ve ortam
sesler�n� yakalayacaktır. Kulaklık takarken konuşab�l�rs�n�z.
Bel�rlenen süre zarfında ses�n�z algılanmazsa, Sohbet �ç�n Konuş deney�m� modu kapanır ve normal duruma ger� döner.
Mod ayrıca kulaklık kullanılarak �sten�ld�ğ� zaman kapatılab�l�r.

[Sohbet �ç�n Konuş deney�m�]’nde  (ayarlar) s�mges�n� seçt�ğ�n�zde, ses algılama hassas�yet�n� ve Sohbet �ç�n Konuş
deney�m� modu kapanana kadar olan sürey� ayarlayab�l�rs�n�z.

Ses algıl. hassas�yet�n�n değ�şt�r�lmes�

[Ses Algıl. Hassas�yet�]’n� seçt�ğ�n�zde, kullanım koşulları veya çevre durumuna göre hassas�yet ayarını değ�şt�reb�l�rs�n�z.

Sohbet �ç�n Konuş deney�m� modu kapanana kadar geçecek süren�n değ�şt�r�lmes�

[Mod kapanana kadar süre]’y� seçt�ğ�n�zde, kulaklığın h�ç ses algılamayışından �t�baren Sohbet �ç�n Konuş deney�m�
modunun kapatılmasına kadar geç�r�lmes� gereken sürey� değ�şt�reb�l�rs�n�z.

33



4-730-255-15(2) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

34



Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Takma koşuluna ve atmosfer�k basınca göre gürültü önleme �şlevler�n� opt�m�ze etme
(Gürültü Önleme İy�leşt�r�c�s�)

Takma koşuluna ve atmosfer�k basınca göre opt�m�ze etme

Gürültü önlemey� kullanıcı �ç�n opt�m�ze etmek �ç�n kulaklıkları takan k�ş�ler ve çevredek� atmosfer�k basınç arasındak�
farkı algılar.

Atmosfer�k basınca göre opt�m�ze etme

Kullanıcı �ç�n gürültü önlemey� opt�m�ze etmek �ç�n çevredek� atmosfer�k basıncı algılar.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Ses Konumunu Kontrol Etme

Panodan [Ses Konum Kontrolü] öğes�n� seçt�ğ�n�zde, ses� yapay olarak duyduğunuz konumu (Ön/Ön Sağ/Ön Sol/Arka
Sağ/Arka Sol) seçeb�l�rs�n�z.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Surround etk�s�n� ayarlama (Surround (VPT))

Öncel�ğ� yen�den üret�len sese vermek �ç�n surround etk�s�n� VPT * �şlev�n� kullanarak ayarlayın.

Panodan [Surround (VPT)] öğes�n� seçt�ğ�n�zde b�r ses efekt� seçeb�l�rs�n�z.
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VPT: V�rtualphones Technology, Sony tarafından benzers�z b�r şek�lde gel�şt�r�len özel b�r akust�k efektt�r.*
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Ekolayzırı kullanarak ses kal�tes�n� ayarlama (Ekolayzır)

Şarkının tarzıyla eşleşen ses kal�tes�n� seçeb�l�rs�n�z.

Panodan [Ekolayzır] öğes�n� seçt�ğ�n�zde ses kal�tes� önayarlarını seçeb�l�rs�n�z.

Önayarları Düzenleme

[Ekolayzır] menüsünde  (ayarlar) s�mges�n� seçt�ğ�n�zde, ekran ses kal�tes� �ç�n önayar düzenleme ekranına değ�ş�r.

Not

Kulaklıklara bağlı olarak, önayar düzenleme kullanılamaz. Bkz. “Uyumlu aygıtların l�stes�”.

İlg�l� Konu
Uyumlu aygıtların l�stes�

4-730-255-15(2) Copyr�ght 2017 Sony Corporat�on

38



Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Bas düzey�n� ayarlama (CLEAR BASS)

CLEAR BASS ses düzey�n� değ�şt�reb�l�rs�n�z. CLEAR BASS ayar değer�n� artırma kulaklıklarınızın yüksek ses düzey�nde
b�le bozulma olmadan d�nam�k der�n bas üretmes�n� sağlar.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Gürültü önleme �şlev�n� ayarlama

Gürültü önleme �şlev�n� kullanıyorsanız, ortam gürültüsünden rahatsız olmadan müz�ğ�n keyf�n� çıkarab�l�rs�n�z.

Panoda [Gürültü Kesme] anahtarına dokunarak [Açık] ve [Kapalı] ayarı arasında geç�ş yapın.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

360 Real�ty Aud�o kurulumunu değ�şt�rme

Panoda [360 Real�ty Aud�o Kurulum] öğes�n� seçerken, 360 Real�ty Aud�o ayarlarını değ�şt�reb�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Sony kulaklığınızı ayarlama
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Takma açısını ölçerek uzamsal ses� opt�m�ze etme (Mekansal Ses Opt�m�zasyonu)

Uygulama, kulaklık takma açısını ölçerek uzamsal ses� opt�m�ze eder. Hassas uzamsal ses� deney�mleyeb�l�rs�n�z.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

BLUETOOTH bağlantısının (Ses Kal�tes� Modu) öncel�k ayarının değ�şt�r�lmes�

Ses kal�tes�n� veya kararlı bağlantıyı öncel�klend�rmey� ayarlayab�l�rs�n�z.

Panodan [Ses Kal�tes� Modu] öğes�n� seçt�ğ�n�zde, ses kal�tes�n� öncel�klend�ren [Ses Kal�tes�ne Öncel�k] öğes�n� veya
bağlantı kararlılığını öncel�klend�ren [Kararlı Bağlantıya Öncel�k] öğes�n� seçeb�l�rs�n�z.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

BLUETOOTH bağlantısının (Bluetooth Bağlantı Kal�tes�) öncel�k ayarının değ�şt�r�lmes�

Ses kal�tes�n� veya kararlı bağlantıyı öncel�klend�rmey� ayarlayab�l�rs�n�z.

Panodan [Bluetooth Bağlantı Kal�tes�] öğes�n� seçt�ğ�n�zde, ses kal�tes�n� öncel�klend�ren [Ses Kal�tes�ne Öncel�k] öğes�n�
veya bağlantı kararlılığını öncel�klend�ren [Kararlı Bağlantıya Öncel�k] öğes�n� seçeb�l�rs�n�z.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

DSEE Extreme Öğes�n� Ayarlama (Yüksek aralık telaf�s�)

DSEE Extreme, yapay zeka teknoloj�s� kullanılarak sıkıştırılmış ses kaynaklarını yukarı ölçekleyen b�r teknoloj�d�r.
Örnekleme frekansını yükselterek ve b�t hızını or�j�nal değerden daha yükseğe çıkararak MP3 g�b� �y�ce sıkıştırılmış ses
kaynakları �le net ve canlı ses�n keyf�n� çıkarab�l�rs�n�z. Ayrıca, frekans özell�kler�n� tamamlamak �ç�n yapay zeka
teknoloj�s�n� kullanarak, or�j�nal ses kaynağının yüksek aralıklı ses� yüksek doğrulukla yen�den üret�leb�l�r.

Ayarı değ�şt�rmek �ç�n Panoda [DSEE Extreme] öğes�ne dokunun.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

DSEE HX Öğes�n� Ayarlama (Yüksek aralık telaf�s�)

DSEE HX, CD müz�k kaynağı (44,1 kHz/16 b�t) veya MP3 g�b� sıkıştırılmış ses kaynaklarının yüksek frekans aralığını
karşılar ve örnekleme frekansını ve b�t hızını or�j�nal değerden daha yüksek b�r değere artırarak yüksek çözünürlüğe
eşdeğer yüksek kal�tel� sese dönüştürür (maks�mum 96 kHz/24 b�t). Yüksek çözünürlükle uyumlu olmayan akıllı telefonlar
ve ses çalarlar �le yüksek çözünürlüğe eşdeğer net ve canlı ses�n keyf�n� çıkarmanızı sağlar.

Ayarı değ�şt�rmek �ç�n Panoda [DSEE HX] öğes�ne dokunun.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

DSEE Öğes�n� Ayarlama (Yüksek aralık telaf�s�)

DSEE, Sony tarafından bağımsız olarak gel�şt�r�lm�ş b�r yüksek aralık telaf�s� ve hassas ses onarımı teknoloj�s� olan
D�g�tal Sound Enhancement Eng�ne’�n (D�j�tal Ses Gel�şt�rme Motoru) kısaltmasıdır.
DSEE, CD müz�ğ� kaynakları (44,1 kHz/16 b�t) veya MP3 g�b� yüksek frekans aralıklı sıkıştırılmış ses kaynaklarını
tamamlar ve bunları yayılan doğal b�r ses kal�tes�yle yen�den üret�r.

Ayarı değ�şt�rmek �ç�n Panoda [DSEE] öğes�ne dokunun.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Çok noktalı b�r bağlantıyı etk�nleşt�rme (Aynı anda 2 c�haza bağlanın)

Panodan [Aynı anda 2 c�haza bağlanın] öğes�n� seçt�ğ�n�zde, çok noktalı bağlantı etk�nleşt�r�l�r. Kulaklığınızı kullanarak 2
aygıt �ç�n gelen çağrıyı bekleyeb�l�r veya müz�k çalma aygıtları arasında geç�ş yapab�l�rs�n�z.

İlg�l� Konu
Çok noktalı b�r bağlantıda bağlı aygıtı değ�şt�rme (Geçerl� Olarak Bağlanmakta Olan Aygıt)
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Sesl� Yardımcı ayarının değ�şt�r�lmes�

Panodan [Sesl� Yardımcı] öğes�n� seçt�ğ�n�zde, kulaklıkta kullanılan Sesl� Yardımcıyı değ�şt�reb�l�rs�n�z.

İpucu

[Mob�l C�hazın Ses Yardımı İşlev�] dışında Sesl� Yardımcıyı kullandığınızda her b�r Sesl� Yardımcı uygulamasındak� ayarları
tamamlayın.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Amazon Alexa’yı ses�n�zle etk�nleşt�rmen�n açma/kapatma ayarının değ�şt�r�lmes�
(Sesl� Yardımcı'yı Ses�n�zle Etk�nleşt�r�n)

[Sesl� Yardımcı] öğes�n� [Amazon Alexa] olarak ayarladığınızda, Panoda [Sesl� Yardımcı'yı Ses�n�zle Etk�nleşt�r�n]
görüntülen�r.
[Açık] �le [Kapalı] arasında ayarı değ�şt�rmek �ç�n anahtara dokunun.

İlg�l� Konu
Sesl� Yardımcı ayarının değ�şt�r�lmes�
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Ses düzey�n�n ortam sesler�ne göre otomat�k olarak ayarlanması (Uyarlanab�l�r Ses
Düzey� Kontrolü)

Uyarlanab�l�r Ses Düzey� Kontrolünü etk�nleşt�rd�ğ�n�zde kulaklığın ses düzey� otomat�k olarak ayarlanır.
Panoda [Uyarlanab�l�r Ses Düzey� Kontrolü] anahtarına dokunarak [Açık] ve [Kapalı] ayarı arasında geç�ş yapın.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Düğmen�n veya dokunmat�k sensörün �şlev�n� değ�şt�rme

Düğmeye atanan �şlev� değ�şt�rme

Panoda aşağıdak� �şlevlerden b�r�n� seç�n. Kulaklıklardak� düğmeye basarak seç�l� �şlev� kolayca çalıştırab�l�rs�n�z.

Sol kenar düğmes�n�n �şlev�n� değ�şt�r
Sağdak� düğmen�n �şlev�n� değ�şt�r�n
[NC] düğm. �şlev�n� değ�şt�r
[NC/AMB] düğm. �şlev�n� değ�şt�r
[NC/AMBIENT] düğm. �şlev�n� değ�şt�r
[CUSTOM] düğm. �şlev�n� değ�şt�r
[C] düğm. �şlev�n� değ�şt�r

Düğmeye veya dokunmat�k sensöre atanan �şlev� değ�şt�rme

Panoda aşağıdak�lerden b�r�n�n  (ayarlar) s�mges�n� seçt�ğ�n�zde, kulaklıktak� düğme veya dokunmat�k sensöre atanan
�şlev� değ�şt�reb�l�rs�n�z.

Dokunmat�k sensör �şlev�n� değ�şt�r
Düğme �şlev�n� değ�şt�r
[CUSTOM] düğm. �şlev�n� değ�şt�r
[C] düğm. �şlev�n� değ�şt�r

İpucu

Düğme adı kulaklıklara bağlı olarak değ�ş�r.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Dokunma �şlem� �şlev�n�n değ�şt�r�lmes�

[Dokunma �şlem� �şlev�n� değ�şt�r�n] öğes�nde  (ayarlar) s�mges�n� seçt�ğ�n�zde, dokunma �şlem�yle yapab�lecekler�n�z�
değ�şt�reb�l�rs�n�z.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Gen�ş Alana Haf�fçe Dokunun ayarının değ�şt�r�lmes�

Açma/kapatma

Panoda [Gen�ş Alana Haf�fçe Dokunun] anahtarına dokunarak [Açık] ve [Kapalı] ayarı arasında geç�ş yapın.

Dokunma algılama hassas�yet�n�n değ�şt�r�lmes�

Dokunma algılama hassas�yet�n� değ�şt�rmek �ç�n Panodan [Gen�ş Alana Haf�fçe Dokunun] öğes�n� seç�n.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Dokunmat�k sensör kontrol panel�n� ayarlama

[Açık] �le [Kapalı] ayarı arasında geç�ş yapmak �ç�n Panoda [Dokunmat�k sensör kontrol panel�] anahtarına dokunun.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

[Ortam Ses� Kontrolü] Çalışma Ayarı öğes�n�n değ�şt�r�lmes�

Panoda aşağıdak� ayarlardan b�r�n� seç�n. Düğmey� veya dokunmat�k sensörü çalıştırdığınız her seferde değ�şt�r�len
[Ortam Ses� Kontrolü] ayarını değ�şt�reb�l�rs�n�z.

[Ortam Ses� Kontrolü] Çalışma Ayarı
[NC/AMB] Düğmes� Çalışma Ayarı

İlg�l� Konu
Gürültü önleme �şlev�n� ve ortam ses modunu ayarlama (Ortam Ses� Kontrolü)
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Qu�ck Access öğes�ne atanan h�zmet� değ�şt�rme

Qu�ck Access, kulaklığınızı çalıştırarak b�r h�zmet� kullanmanıza olanak sağlayan b�r özell�kt�r.
Qu�ck Access öğes�ne atanan h�zmet� değ�şt�rmek �ç�n  (ayarlar) s�mges�n� seç�n.

İpucu
Kullanılab�l�r h�zmetler akıllı telefonunuza bağlı olarak farklı olab�l�r.

H�zmet, bel�rl� ülkelerde ve bölgelerde kullanılamaz.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

En uygun kulak �ç� kulaklık ucu boyutunuzun bel�rlenmes�

Panodan [En Uygun Kulak İç� Kulaklıkları Bel�rler] öğes�n� seçt�ğ�n�zde, uygulama kulaklığınıza takılı kulak �ç� kulaklıkların
kulaklarınıza ne kadar sıkı oturduğunu ölçer ve kulaklığınızın düzgün takılıp takılmadığını otomat�k olarak bel�rler.

Kulaklığınıza takılı kulak �ç� kulaklıkların değerlend�r�lmes�
Kulaklığınıza takılı kulak �ç� kulaklıkların s�z�n �ç�n en uygun olan kulak �ç� kulaklıklar olup olmadığını değerlend�rmek �ç�n
[Takma koşulunu test ed�n] öğes�n� seç�n.

En uygun kulaklık ucu boyutunuzun bulunması
B�rkaç boyuttan s�ze en uygun kulaklık ucu boyutunu bulmak �ç�n [Tüm boyutları karşılaştır] öğes�n� seç�n. Konforlu
bulab�leceğ�n�z boyutları seçmeden önce seçenekler�n�z� daraltmak �ç�n önce farklı kulaklık ucu boyutlarını denemen�z
öner�l�r.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Gücü otomat�k olarak kapatmak �ç�n ayarlama (Otomat�k Güç Kapatma)

Kulaklığın otomat�k olarak kapanacağı sürey� ayarlamak �ç�n Panodan [Otomat�k Güç Kapatma] öğes�n� seç�n.
Gücü otomat�k olarak kapatmamayı da ayarlayab�l�rs�n�z.

Takma algılama �şlev�yle uyumlu kulaklıklar �ç�n

[Kulaklıklar çıkarıldığında kapalı] öğes�n� seçt�ğ�n�zde, kulaklıkları çıkardıktan sonra bel�rl� b�r süre geçt�ğ�nde kulaklıkları
otomat�k olarak kapatab�l�rs�n�z.

Not
Kulaklığa bağlı olarak, [Otomat�k Güç Kapatma] ayarı mevcut olmayab�l�r. Bkz. “Uyumlu aygıtların l�stes�”.

İlg�l� Konu
Uyumlu aygıtların l�stes�
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Kulaklıklar çıkarıldığında müz�k çalmayı duraklatma (Kulaklıklar çıkarıldığında
duraklar)

Kulaklıkları çıkarttığınızda müz�k çalmayı duraklatmak �ç�n Panodan [Kulaklıklar çıkarıldığında duraklar] öğes�n� seç�n.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Güç tasarrufunu ayarlama (Güç tasarrufuyla bekle)

Panodan [Güç tasarrufuyla bekle] öğes�n� seç�n. Müz�k çalmayı durdurduğunuzda, [Ortam Ses� Kontrolü] �şlev� [Kapalı]
değer�ne otomat�k ayarlanır, kulaklıkların bekleme süres�n� uzatab�l�rs�n�z.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Gelen çağrı �ç�n T�treş�m� ayarlama

Gelen b�r aramanın vardığını b�ld�ren t�treş�m� ayarlayab�l�rs�n�z.

Panoda [Gelen arama �ç�n t�trşm] anahtarına dokunarak [Açık] ve [Kapalı] ayarı arasında geç�ş yapın.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

B�ld�r�m ve Sesl� Kılavuzu Ayarlama

B�ld�r�m ve sesl� kılavuzu devre dışı bırakab�l�r ve sesl� kılavuzun d�l�n� değ�şt�reb�l�rs�n�z.

Kulaklıktan duyulacak b�ld�r�m ve sesl� kılavuzu ayarlamak �ç�n Panodan [B�ld�r�m ve sesl� kılavuz] öğes�n� seç�n.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Otomat�k yazılım �nd�rmey� ayarlama

Panodan [Otomat�k yazılım �nd�rme] öğes�n� seçt�ğ�n�zde, yazılım güncellemeler� �ç�n koşulları seçeb�l�rs�n�z.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Ayarların başlatılması

Panodan [Ayarları Sıfırla] öğes�n� seçt�ğ�n�zde “Sony | Headphones Connect” ayarlarını ve kulaklık ayarlarını
başlatab�l�rs�n�z.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

H�zmetler�n ayarlanması

H�zmetler�n değ�şt�r�lmes�

H�zmet tanıtımının [Ayrıntılar �ç�n buraya g�d�n] öğes�nden kullanılab�l�r h�zmetler�n ayrıntılarını kontrol edeb�l�rs�n�z.

H�zmet bağlantısının etk�nleşt�r�lmes�

[H�zmet Bağlantısı] öğes�n� etk�nleşt�rerek aşağıdak� h�zmetler� kullanab�l�rs�n�z.

Endel Qu�ck Access
Auto Play (Beta)
Ingress Pr�me

[Ses] sekmes�nde [Mekansal Ses Opt�m�zasyonu] öğes�n� ayarladığınızda kulaklığa yerleş�k yön algılama sensörü
başınızın yönünü algılar. Başınızın yönüne uygun uzamsal ses� deney�mleyeb�l�rs�n�z.

İpucu

Kullanılab�l�r h�zmetler akıllı telefonunuza bağlı olarak farklı olab�l�r.

H�zmet, bel�rl� ülkelerde ve bölgelerde kullanılamaz.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Kulaklığınızı nasıl kullandığınızı görmek (Akt�v�te)

Akt�v�tey� etk�nleşt�rd�ğ�n�zde bağlı kulaklığın kullanımı kayded�l�r ve daha sonra kulaklığınızı nasıl kullandığınızı
göreb�l�rs�n�z.

Kullanma süres�n� kontrol etme

[Günlük] sekmes�nde, kullanma süres�n� ve kulaklığı kullandığınız konumları kontrol edeb�l�rs�n�z.

Ses m�ktarını kontrol etme

[Güvenl� D�nleme] sekmes�nde, ses m�ktarını kontrol edeb�l�rs�n�z.

Elde ed�len rozetler� kontrol etme

[Rozet] sekmes�nde, çeş�tl� �şlevler� kullanarak elde ett�ğ�n�z rozetler� kontrol edeb�l�rs�n�z.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Akıllı telefonunuza b�r pencere öğes� yerleşt�r�lmes�

B�r Andro�d akıllı telefon kullanırken, uygulamayı başlatmadan kulaklık durumunu kontrol etmek ve ayarları değ�şt�rmek
�ç�n g�r�ş ekranına b�r pencere öğes� yerleşt�reb�l�rs�n�z.

Aşağıdak� b�r örnek yer almaktadır.

İpucu
Pencere öğes�n�n nasıl yerleşt�r�leceğ� hakkında ayrıntılar �ç�n, akıllı telefonun Andro�d çalıştırma tal�matlarına bakınız.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

T�car� markalar

Bluetooth® �sm� ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'e a�t tesc�ll� t�car� markalardır ve bu tür �şaretler�n Sony Group
Corporat�on ve bağlı kuruluşları tarafından her tür kullanımı l�sansa tab�d�r.
Qualcomm aptX, Qualcomm Technolog�es Internat�onal, Ltd’n�n b�r ürünüdür.
Qualcomm, Qualcomm Incorporated’ın Amer�ka B�rleş�k Devletler� ve d�ğer ülkelerde kayıtlı t�car� markasıdır ve �z�nle
kullanılır. aptX, Qualcomm Technolog�es Internat�onal, Ltd.’ın Amer�ka B�rleş�k Devletler� ve d�ğer ülkelerde kayıtlı
t�car� markasıdır ve �z�nle kullanılır.
Google ve Andro�d, Google LLC’n�n t�car� markalarıdır.
Amazon, Alexa ve �lg�l� tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı ş�rketler�n�n t�car� markalarıdır.
“DSEE”, “DSEE HX” ve “DSEE Extreme” Sony Corporat�on’ın t�car� markalarıdır.
LDAC adı ve logosu Sony Corporat�on’ın b�r t�car� markasıdır.
�Phone, Apple Inc.’�n ABD ve d�ğer ülkelerde kayıtlı b�r t�car� markasıdır.
V�rtualphones Technology, Sony Corporat�on’ın kayıtlı t�car� markasıdır.
Spot�fy and all other trademarks related to the Spot�fy brand are the sole property of Spot�fy AB.

Bu Yardım Kılavuzu �ç�nde göster�len s�stem adları ve ürün adları genell�kle üret�c�n�n t�car� markaları veya kayıtlı t�car�
markalarıdır. ® ve ™ �şaretler� bu Yardım Kılavuzu �ç�nde atılmıştır.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

[Uyarlanab�l�r Ses Kontrolü] öğes�ndek� durum, harekets�z duruyorsanız b�le doğru
şek�lde yansıtılmaz

Araçtayken ve frenleme vb.den dolayı geç�c� olarak durduğunuzda, eylem durumu [Duruyor] olarak hemen değ�şmez.
B�r müddet harekets�z durduktan sonra değ�şecekt�r.
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Sık kullandığınız konum [Uyarlanab�l�r Ses Kontrolü] �ç�nde düzgün algılanmadı

Konum algılama �ç�n GPS kullanılır. Metrolar ve tüneller g�b� zayıf s�nyal durumları olan yerlerde, algılama düzgün
gerçekleşt�r�lemeyeb�l�r.
Algılama aralığının ne kadar gen�ş olacağını [Kayıtlı Konumlar] veya [Öğren�len konumlardan kaydet] �ç�nden
seçeb�l�rs�n�z. Ayarları değ�şt�r�rsen�z sık kullandığınız konumun algılanması kolaylaşab�l�r.
Sık kullandığınız b�r yer� öğrenme bel�rl� b�r süre gerekt�r�r. [Sık kullandığınız konumları öğrenme] öğes� [Açık] �ken
aynı konuma g�tmeye devam ed�n.
B�r �Phone kullanırken, ayar menüsünden “Sony | Headphones Connect” kes�n konumunu açın.
Konum akıllı telefona bağlı olarak doğru şek�lde algılanamayab�l�r. “Sony | Headphones Connect” uygulamasını b�r
kez açın.

İlg�l� Konu
Eylemler� veya konumları algılama ve gürültü önleme �şlev�n� otomat�k ayarlama (Uyarlanab�l�r Ses Kontrolü)
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Yardım Kılavuzu

Sony | Headphones Connect

Aygıt adı “Sony | Headphones Connect” �ç�nde görüntülenmezse ne olur?

Aygıt adı “Sony | Headphones Connect” �ç�nde görüntülenmed�ğ�nde, şunu deney�n.

Sony kulaklıklarınızın “Sony | Headphones Connect” �le uyumlu olduğunu kontrol ed�n.

Uyumlu aygıtların l�stes�

Mob�l aygıtınızda BLUETOOTH bağlantısını kes�n ve “Sony | Headphones Connect” �ç�nden yen�den bağlayın.

B�r aygıta bağlanma hakkında ayrıntılar �ç�n buraya bakın.
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Sony | Headphones Connect

360 Real�ty Aud�o kurulamıyor

360 Real�ty Aud�o, tüm ülkelerde ve bölgelerde mevcut olmayab�l�r.
Kulaklığa bağlı aygıtın ağ �let�ş�m� kapalıysa 360 Real�ty Aud�o kullanılamaz.
K�ş�selleşt�rme fonks�yonu yalnızca seç�len kulaklıklar �ç�n kullanılab�l�r.
“Sony | Headphones Connect” �le aygıtta ön kamera olup olmadığını kontrol ed�n. Aygıtta ön kamera yoksa,
kulaklarınızın gerekl� fotoğraflarını çekemeyeceğ�n�zden 360 Real�ty Aud�o kurulumu yapılamaz.
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Sony | Headphones Connect

Sesl� kılavuz duyulmuyorsa ne yapmalı?

[B�ld�r�m ve sesl� kılavuz] ayarının etk�nleşt�r�ld�ğ�nden em�n olun.
Sesl� kılavuz kulaklıktan hala duyulmuyorsa sesl� kılavuzun d�l�n� tekrar ayarlamanız gerek�r.
Sesl� kılavuzun d�l�n� geçerl� d�lden farklı b�r d�lle değ�şt�r�n, ardından �sted�ğ�n�z d�l� tekrar seç�n.

İlg�l� Konu
B�ld�r�m ve Sesl� Kılavuzu Ayarlama
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Sony | Headphones Connect

TalkBack, Vo�ceOver

“Sony | Headphones Connect” uygulaması, akıllı telefonlarla donatılan ekran okuyucu �şlev�n� (*) destekler.
Ekran okuyucu �şlev�n�n nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılar �ç�n akıllı telefonunuzla b�rl�kte ver�len çalıştırma
tal�matlarına bakın.
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Sony | Headphones Connect

Uyarlanab�l�r Ses Kontrolü

Uyumlu aygıtların l�stes�

Eylemler� veya konumları algılama ve gürültü kesme �şlev�n� otomat�k ayarlama
Eylem desenler� (Duruyor/Yürüyor/Koşuyor/Taşıma) veya sık z�yaret ed�len konumlar (Ev/Çalışma Alanı/Okul/
İstasyon/Otobüs Durağı/Spor Salonu/D�ğer) algılandı ve sonra önayar otomat�k seç�ld�. Önayarı �sted�ğ�n�z ayarlara
düzenleyeb�l�rs�n�z.
Panodan [Uyarlanab�l�r Ses Kontrolü] öğes�n� seçt�ğ�n�zde [Açık] ve [Kapalı] arasında geç�ş yapab�l�rs�n�z.
Daha fazla ayrıntı �ç�n “Eylemler� veya konumları algılama ve gürültü önleme �şlev�n� otomat�k ayarlama (Uyarlanab�l�r
Ses Kontrolü)” bölümüne bakın.
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Sony | Headphones Connect

Sohbet �ç�n Konuş deney�m�

Uyumlu aygıtların l�stes�

Kulaklık takarken b�r�yle konuşma
Sohbet �ç�n Konuş deney�m� �şlev� sayes�nde, kulaklık konuşmaya başladığınız anda müz�k çalmayı durduracak ve ortam
sesler�n� yakalayacaktır. Kulaklık takarken konuşab�l�rs�n�z.
Bel�rlenen süre zarfında ses�n�z algılanmazsa, Sohbet �ç�n Konuş deney�m� modu kapanır ve normal duruma ger� döner.
Mod ayrıca kulaklık kullanılarak �sten�ld�ğ� zaman kapatılab�l�r.
Daha fazla ayrıntı �ç�n “Kulaklık takarken b�r�yle konuşma (Sohbet �ç�n Konuş deney�m�)” bölümüne bakın.
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