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Download ücretsiz zil sesleri 2020 - TelefonZilSes.netDir Zil sesleri 2020 - 2020 TelefonZilSesleri.net için 100.000 'den fazla zil sesleri bir koleksiyon indirin. TelefonZilSes sizin için zil sesleri sağlayan ve geliştiren dünyanın önde gelen markasıdır. Samsung zil sesleri, Nokia zil sesleri, Xiaomi telefon zil sesleri, iphone zil sesleri, SMS zil sesleri 2020 yılında en çok kullanılan
kategorilerdir. Android ve iOS iki uygun biçimleri ve TelefonZilSilS marka herhangi bir telefon sesi yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin ve resmi web sitesinden favori zil sesleri indirin: Biz en popüler 2020 zil sesleri, özenle seçilmiş zil sesleri oluşan bizim makalede en çok kullanılan, en güzel zil sesleri sunuyoruz. Ayrıca bize en sevdiğiniz zil sesleri göndererek bu arşive katkıda
bulunabilir. Eğer melodi için öneriler ile arkadaşlar yorum yazmak, biz mümkün olduğunca listeye eklemek için çalışacağız. Yeni ve daha güzel bir melodi bulunursa, yine de listeye eklenir. Son bir not olarak, arkadaşlar tüm zil sesleri dinlemek ve buna göre kendi seçim yapmak. En altta güzel melodiler var. Ayrıca benzer zil sesleri için burada kontrol edebilirsiniz. Ayrıca alttaki sayfa
sayısı bölümündeki diğer sayfaları ziyaret ederek diğer zil seslerine de erişebilirsiniz. Herhangi bir sorununuz varsa, lütfen yorum bölümünde sorun hakkında bilgi vermekten çekinmeyin. Bildirim sesleri için de buradan bakabilirsiniz. En iyi zil sesleri 1 khani_nar vener vener indir yavuz bingol_ay merhem indir tatrice tema İndir tatrice esas olarak Still D.R.E. indir. Spongebob Trap
Remix indir indir saz_ruya indir saz_ruhumda indir saz_music İndir Rolex İndir saz_music İndir Robert b weide_meme İndir Pp İndir Avengers Tema İndir Sherlock Violenov İndir Beşiktaş İndir Desperado İndir Diriliş Ertuğrul İndir Türk Kan İndir Tim Burton Troupe Gelin Piyano Düet İndir Dombra İndir Fenerbahçe İndir Galatasaray İndir Aftershock Melody Mix İndir Game of
Thrones İndir Bella Ciao İndir (Rye Bella Ciao ) – la Casa de Papel İndir iPhone Re Mix İndir Lay Lay İndir Jack Sparrow İndir IPhone Remix Marimba İndir Deadpool İndir - Ona Indir Çingene Rastgele Ver – Kelushka İndir Blackheart (giriş) İzmir Marşı İndir – Sürüm 1 İndir İzmir Marşı – Versiyon 2 İndir Osmanlı – Modern Mechter – Muhteşem Yüzyıl Savaş Müziği İndir Extremo –
Nevâ Ceng i Harbe (MEHTER) İndir Dropkick Murphys – I Ben Boston Gönderiyorum Facebookissa Telefon 2020 için Apple Ring Ringtones indir. 2020 Facebookissa, kirjaudu sisäään tai luo tili. Facebook'ta 2020. 2020 Facebookissa, kirjaudu sisäään tai luo tili. Kiryadu sysaienLutzi Eski zil sesleri 2020Nätğkaikki Android telefon yorgun musunuz? Herhangi bir ses veya müzik
dosyasını, bir hizmete abone olmak veya indirme için ödeme yapmak zorunda kalmadan ücretsiz olarak özel bir zil sesine dönüştürebilirsiniz. Müzik veya ses dosyanız olduğu sürece, bilgisayarınızı zil sesi uzunluğunda bir şekilde değiştirip telefonunuza gönderebilir veya telefonunuzda bulunan herhangi bir müzik dosyasından zil sesi oluşturmak için Android telefonunuzdaki bir
uygulamayı kullanabilirsiniz. 1 Zil sesi dosyasını hazırlayın. Farklı yerlerden zil sesleri alabilir veya kendiniz bir zil sesi oluşturabilirsiniz. Zil sesleri yaklaşık otuz saniye uzunluğunda olmalıdır. Bir zil sesi de herhangi bir ses dosyası yapılabilir. Dosyayı .mp3 olarak tamamladığınız bir zil sesi için kaydettiğinizden emin olun. Android cihazınızdaki bir uygulamayı bilgisayara bile
bağlamadan kullanarak zil sesi çıkarmak istiyorsanız, buraya tıklayın. 2 Android telefonunuzu USB kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. Kilitliyse ekranın kilidini açın. 3 Cihazınızdaki aygıt ve sürücü depolama parçasını açın. Windows kullanıyorsanız, Android telefonunuzu Bilgisayar/Bilgisayarım penceresinde (⊞ Win +E) bulabilirsiniz. OS X kullanıyorsanız, Android
telefonunuzun masaüstünde görünür, ancak önce Android Dosya Aktarımı'nı indirmeniz ve yüklemeniz gerekir. 4 Zil Sesleri klasörünü açın. Bu klasörün konumu kullandığınız telefona bağlı olarak değişebilir. Klasör genellikle cihazınızın kök klasöründe bulunan, ancak aynı zamanda bulunabilir / medya / ses / zil sesleri / (medya / ses / zil sesleri). Telefonunuzda zil sesi klasörü
yoksa, telefonunuzun kök klasöründe bir zil sesi klasörü oluşturabilirsiniz. Telefonunuzun kök dizinindeki boş bir alanı sağ tıklatın ve ardından Yeni ve Klasör Oluştur klasörünü → tıklatın. 5 Zil sesi dosyasını Zil Sesleri klasörüne kopyalayın. Dosyayı tıklatıp bilgisayarından Zil Sesleri klasörüne sürükleyebilir veya dosyayı sağ tıklatabilir, Kopyala'yı seçebilir ve ardından Zil Sesleri
klasörüne sağ tıklayıp Yapıştır'ı seçebilirsiniz. 6 Zil sesi devraldıktan sonra telefonu kapatın. Transfer sadece bir dakika sürer. 7 Telefon ayarlarınızı açın ve Ses'i seçin. 8 Basın Ringtone veya Ringtone. Listeden bir zil sesi seçin. Zil sesi bir ID3 (bilgi) etiketi içeriyorsa, uygun başlıkla birlikte görünür, aksi takdirde dosya adı ile görünür. 1 Zil Sesleri uygulamasını Play Store'dan indirin.
Eğer zil sesleri oluşturabilirsiniz birçok uygulama vardır, ama Melody Maker ücretsiz ve basit bir arayüze sahiptir. Diğer uygulamaları kullanabilirsiniz ve eyleminiz büyük olasılıkla Zil'dekiyle aynıdır. [1] Cihazınızda zil sesleri yapmak için kullanmak istediğiniz şarkıyı indirin veya aktarın. Zil sesleri zil sesi müzik Android bir cihazda saklanmalıdır. 3 Zil sesini açın. Uygulamayı
açtığınızda, cihazınızdaki tüm ses dosyalarının bir listesi görüntülenir. Kullanmak istediğiniz dosyayı bulamıyorsanız, sağ üst köşedeki menü düğmesine dokunun ve Gözat'ı seçin. Ardından, istediğiniz her ses dosyası için aygıt deposunu görüntüleyebilirsiniz. 4 Yeniden yapmak istediğiniz dosyanın yanındaki yeşil düğmeye basın. Menüden Edit'i seçin. 5 Şarkının zil sesine
dönüştürmek istediğiniz kısmını ayarlamak için kaydırıcıları kullanın. Bu 30 saniye veya daha az zil sesleri ayarlamak için en iyisidir. Oynat düğmesine dokunduğunuzda, geçerli seçim oynanır. Yakınlaştırma düğmelerini kullanarak dalga grafiğini yakınlaştırıp çıkarabilirsiniz. Müzikte ilk ve son nokta durgunluk yapmaya çalışın, böylece melodi can sıkıcı gelmiyor. 6 Seçimi
beğendiğinizde Kaydet düğmesine basın. Bu düğme disk şeklindedir ve ekranın üst kısmındadır. 7 Bir melodi adı. Kayıt yaparken yazdığınız ad, zil sesi seçim menüsünde zil sesinin listelendiği ad olacaktır. Zil Sesleri klasöründe yeni zil sesini kaydetmek için Kaydet'e basın. Alarmlar veya bildirimler gibi diğer sistem sesleri için oluşturduğunuz zil sesini kullanmak istiyorsanız, Zil
Sesi yazan menüye dokunun ve istediğiniz konumu seçin. 8 Telefon ayarlarınızı açın ve Ses'i seçin. 9 Basın Telefon zil sesi veya Ringtone. Listeden yeni zil sesini seçin. Onlar
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