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Tillykke med din nye Milestone 212 Ace.
Vi ønsker dig velkommen som en del af Milestone familien.
Med din Milestone 212 Ace har du erhvervet dig en smart boglæser som åbner en verden af
digitale bøger. Milestone 212 Ace fokuserer på enkelthed, så alle der elsker bøger har mulighed
for at være med. Milestones ukomplicerede brugervenlighed garanterer glæde allerede ved første
øjeblik.
Blikket fanges hurtigt af Milestone 212 Aces rubinrøde farve. Den har samme format som et
kreditkort og er derfor yderst transportabel. Akkurat ligesom det hukommelsesmedie der bruges
af Milestone 212 Ace. Alle dine bøger gemmes på et udskifteligt SD hukommelses kort. Den store
kapacitet på sådanne kort gør det muligt for dig at lagre alle dine favoritbøger.
Gør Milestone 212 Ace til din daglige ledsager og du vil altid have dit lille bibliotek med dig hvor
end du går.
Vi ønsker dig en god start og masser af gode oplevelser med Milestone 212 Ace.
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1. Beskrivelse af Milestone 212 Ace
Dette afsnit beskriver knapperne på din Milestone 212 Ace, tilslutningerne og de taktile
udformninger.

1.1. Beskrivelse

SELECTOR
knap

USB port

Mikrofon
port
REC knap

Rød diode

PLAY knap
HØJRE PIL knap
VENSTRE PIL knap
MODE knap
Højttaler

Hovedtelefon port

1.1.1. Fronten
Hold din Milestone foran dig med knapperne opad. Du finder i alt fem knapper på fronten - en stor
rund knap i midten omgivet af fire knapper fordelt rundt om i form af et kors. Den runde fordybede
knap i midten er den eneste med en glat overflade, fri for taktil afmærkning. Dette er PLAY
knappen. Lige under PLAY knappen finder du MODE knappen. Denne knap er markeret med et
taktilt kryds. Lige over PLAY knappen er REC knappen lokaliseret. Denne knap er markeret med
en taktil cirkel. Til venstre for den centreret PLAY knap er VENSTRE PIL knappen lokaliseret. Du
kan genkende denne via den taktil pil der peger mod venstre. Til højre for den centreret PLAY
knap er HØJRE PIL knappen lokaliseret, markeret med en taktil pil der peger mod højre.
Knapperne beskrevet i dette afsnit benyttes også til at retningsbestemme operationer når du
benytter enheden.
Neden under de fem knapper sidder højttaleren og i øverste venstre hjørne af enheden er der
placeret en rød diode indikator.

1.1.2. Toppen
På toppen af enheden er den sjette og sidste knap placeret. Det er en lille rund knap som du
finder ude i venstre side. Dette er SELECTOR knappen. Til højre for SELECTOR knappen er der
en aflang åbning - dette er USB porten. Ud over at overføre data fra en computer kan du benytte
USB porten til at oplade din enheds batteri. Ude på kanten til højre finder du en rund port. Dette
er til en ekstern mikrofon.

1.1.3. Bunden
I bunden af enheden finder du porten til hovedtelefon.

1.1.4. Højre side
På højre side af enheden finder du porten til SD-kort.

1.2. Brug af tilslutningsmulighederne
Det følgende afsnit beskriver de tilslutningsmuligheder du har med Milestone 212 Ace.

1.2.1. Opladning af batteri
Forbind den medfølgende strømforsyning til et strømstik. Forbind den anden ende af
strømforsyningen til Milestones mini USB port som du finder på toppen af enheden. Et dybt bib
indikerer en korrekt forbindelse og det røde LED diodelys på fronten vil begynde at blinke hvert
tredje sekund. Beregn tre timers ladetid for en fuld opladning. Vær venligst opmærksom på at en
forbindelse til en computer via USB kablet også vil oplade enheden såfremt computeren er tændt.
Du kan få information om resterende batteritid via Information funktionen. Se venligst afsnittet
omkring denne funktion for flere detaljer.
Milestone 212 Ace er udstyret med et kraftigt og genopladeligt lithium polymer batteri. Maksimal
batteritid er over 20 timer. Dette er ved afspilning af musik og bøger med hovedtelefoner tilkoblet
ved mellem lydstyrke og normal hastighed. Vær venligst opmærksom på at brug af den
indbyggede højttaler kræver mere strøm og at dette har indflydelse på batteritiden. Det samme
gælder for afspilning ved højere hastighed og lydstyrke samt læsning af tekstfiler.

1.2.2. Hovedtelefoner
Såfremt du ikke ønsker at lytte til Milestone 212 Ace via dens indbyggede højttaler kan du tilkoble
hovedtelefoner med et standard 3,5 mm hovedtelefonstik, lokaliseret i bunden af enheden til
højre. Lyden vil herefter skifte fra højttalerne til hovedtelefonerne.

1.2.3. Forbind til computer via USB
Benyt det medfølgende USB kabel til at forbinde Milestone 212 Ace til en computer. Tilslut den
lille ende af kablet til mini USB porten som du finder placeret i midten af enheden på toppen. Den
større ende af USB kablet skal tilsluttes USB porten i din computer. Godkendelsen af forbindelsen
signaleres ved annoncering af "Tilslutning aktiveret" på din Milestone 212 Ace. Du kan nu starte
overførslen af bøger, musikfiler, tekstfiler og lignende. Mere information finder du i afsnittet
"Forbindelse til en computer". USB 2.0 Hi-Speed porten sikre hurtige overførsler, selv ved større
filer. Som en ekstra funktion bliver din Milestone 212 Ace opladet via forbindelsen til din computer.
Opmærksom: Vær venligst opmærksom på at tastaturet på din Milestone 212 Ace er låst under
processen.

1.2.4. Ekstern mikrofon
Du finder en 3,5 mm jack port på toppen i højre side af enheden. Dette kan benyttes til tilslutning
af en ekstern mikrofon. Mere information omkring brug af ekstern mikrofon kan findes i afsnittet
Stemmenotat.

1.2.5. SD hukommelseskort
Milestone 212 Ace benytter SD og SDHC hukommelseskort til opbevaring af bøger og andre filer.
SD er en betegnelse for "Secure Digital" som definerer en verdensstandard for hukommelseskort.
Disse hukommelseskort kan erhverves med forskellige kapaciteter, dog højst 32 GB. Vi anbefaler

SD-kort fra producenterne SanDisk, Kingston, Transcend og Toshiba for problemfri brug. Du kan
indsætte et SD-kort i åbningen på højre side af Milestone 212 Ace. Indsæt SD-kortet og tryk indtil
det låser på plads. Benyt venligst ikke unødvendigt kraft. For at fjerne SD-kortet, tryk roligt på
siden af kortet og en fjeder lader det poppe ud.
Opmærksom: Såfremt du har problemer med indsætning af SD-kortet, vær da opmærksom på at
det vender korrekt. Kortet har en rillet side. Dette er hvor kontaktfladerne er. Tilmed er ét af
hjørnerne skåret af. Når du indsætter SD-kortet skal den rillede side vende mod dig og det
afskårne hjørne vende ned ad.

2. Generelle funktioner
Dette afsnit beskriver de generelle funktioner og operationer på Milestone 212 Ace. De følgende
genveje og derved aktiverede funktioner kan benyttes under alle applikationerne, "Bøger",
"Stemmmenotat" og "Audio".

2.1. Tænd/Sluk (strømsparetilstand)
Milestone 212 Ace har ingen fysisk TÆND/SLUK knap. Et tryk på hvilken som helst knap på
fronten vil tænde for enheden. Efter 10 minutters inaktivitet vil den automatisk gå i
strømsparetilstand for at spare på batteriet. Milestone 212 Ace vil reagere ved tryk på hvilken som
helst tast på fronten. Efter opvækningen vil enheden vende tilbage til den sidst kendte applikation
og placering.
Tip: Såfremt din Milestone ikke vågner op ved tryk på en knap på fronten er der tre muligheder at
gennemgå: Tastaturet er låst, lydstyrken er på sit laveste eller også er batteriet løbet tør for strøm.

2.2. Tastaturlås
For at låse tastaturet, tryk og hold da MODE knappen nede og tryk hurtigt på REC knappen. Slip
herefter MODE knappen. Når tastaturet låser vil du høre enheden annoncere "Tastatur låst". Alle
tryk på taster vil blive ignoreret på nær kombinationen der låser tastaturet op igen. Benyt samme
tastekombination til at låse tastaturet op. "Tastatur aktivt" vil informere dig om at tastaturet nu er
låst op.

2.3. Lydstyrke
Der er 25 lydniveauer i din Milestone 212 Ace. For at øge lydstyrken et niveau skal du trykke og
holde MODE knappen og trykke på HØJRE PIL knappen. For at mindske lydstyrken, tryk på
VENSTRE PIL knappen mens du holder MODE knappen nede. Hvis du ønsker at ændre
lydstyrken mere end ét niveau, tryk og hold MODE knappen nede og tryk kontinuerligt på enten
HØJRE PIL eller VENSTRE PIL. Ændrer du lydstyrken mens en afspilning er i gang hører du blot at
lydstyrken ændrer sig. Ændrer du lydstyrken uden en afspilning er i gang vil Milestone 212 Ace
annoncere "Lydstyrke op" eller "Lydstyrke ned". Rammer du maksimum eller minimum
lydstyrkeniveauet indikeres dette med et bib.

2.4. Afspilningshastighed
For at øge afspilningshastigheden et niveau (10 procent), tryk og hold SELECTOR knappen og
tryk på HØJRE PIL knappen. For at mindske afspilningshastigheden benyt SELECTOR knappen
med VENSTRE PIL. Justering af hastigheden er kun muligt mens en afspilning af en fil er i gang.
Niveauer for hastigheden ligger mellem 50 procent (hastighed halveret) og op til 200 procent
(hastighed fordoblet). Et dybt, kort bib signalerer den normale hastighed. Yderligere indstillinger
for hastighed kan udføres i menuen.

2.5. Vælg applikation
SELECTOR knappen på Milestone 212 Ace vil cirkulere i gennem de tilgængelige applikationer.
Den givne applikation vil blive annonceret via navn efter SELECTOR knappen er sluppet.

2.6. Informations funktionen
Tryk og hold MODE knappen 1.5 sekund og Informations funktionen starter. For at stoppe
funktionen tryk på SELECTOR knappen eller afvent til alle informationerne er annonceret.

2.6.1. Informationer ved Bøger
Er du placeret i Bøger vil følgende informationer være tilgængelige:
•
•
•
•
•
•

Position ved aktuelle bog
Titel på bog
Batteristatus
Hukommelsesstatus
Firmware version
Serienummer på din Milestone 212 Ace

2.6.2. Informationer ved Stemmenotat
Er du placeret i Stemmenotat vil følgende informationer være tilgængelige:
•
•
•
•
•
•

Titel og lagringsposition af den aktuelle optagelse
Batteristatus
Hukommelsesstatus
Annoncering af backup mulighed
Firmware version
Serienummer på din Milestone 212 Ace

2.6.3. Informationer ved Audio
Er du placeret i Audio vil følgende informationer være tilgængelige:
•
•
•
•
•

Titel og lagringsposition af den aktuelle fil
Batteristatus
Hukommelsesstatus
Firmware version
Serienummer på din Milestone 212 Ace

2.7. Overblik over genveje ved Generelle funktioner

Funktion

Kombination

Akustisk feedback

Aktiver Milestone

PLAY knap

Opstartslyd og applikation

Vælg applikation

SELECTOR

Applikation navn

Øge lydstyrke

MODE + HØJRE PIL

"Lydstyrke op" (i stilstand)

Mindske lydstyrke

MODE + VENSTRE PIL "Lydstyrke ned" (i stilstand)

Ændre afspilningshastighed SELECTOR + HØJRE
(ved afspilning)
PIL eller VENSTRE PIL

-

Tastatur lås/lås op

MODE + REC

"Tastatur låst" eller "Tastatur aktivt"

Start Informationer

MODE 1.5 sekund

Informations funktionen starter

Stop Informationer

SELECTOR

Informations funktionen stopper

2.8. Forbindelse til en computer
Før du kan starte på at afspille bøger eller musik skal du have indhold på din Milestones SD-kort.
Forbind din Milestone 212 Ace til din computer via det medfølgende USB kabel som beskrevet i
afsnittet Forbind til computer via USB tidligere i denne manual. Såfremt et SD-kort er isat
Milestone enheden vil det fremgå som et flytbart medie på din computer. På dette flytbare medie
kan du opbevare dine bøger, musik og så videre. Når du har udført overførslen, afbryd
hensigtsmæssigt forbindelsen til SD-kortet fra din computer, akkurat som du ville gøre med et
USB stik.
Tip: Med Milestone CD Edition kan du nemt overføre musik og data CD'er direkte til din Milestone
uden brug af computer. Kontakt din forhandler.

2.8.1. Overfør en bog til SD-Kort
For at gøre en bog tilgængelig i applikationen Bøger skal du overføre en til SD-kortet i din
Milestone 212 Ace. Placer venligst hver bog i en seperat mappe på SD-kortet.
Dette hjælper dig også til at organisere bøgerne mest hensigtsmæssigt fordi de ofte indeholder
hundrede eller tusindvis af filer. Du kan placere mappen med din bog hvor end du ønsker på SDkortet. Og du kan selvfølgelig benytte undermapper.

2.8.2. Overfør Audio materiale til SD-Kort
I applikationen Audio kan du lytte til din musik og læse tekstfiler. Derfor skal du overføre musikog/eller tekstfiler til SD-kortet. Du kan kopiere filerne til roden af SD-kortet eller hvis nødvendigt,
placere disse i mapper eller sågar undermapper. Audio applikationen afspiller musik i følgende
formater: MP3, AAC, WMA, WAV, M4A, MP4, M4V. Tekstfiler: TXT og DOC. Disse filer kan du
kopiere direkte til SD-kortet.
Imidlertid skal et kommercielt musik album fra en CD konverteres til et af førnævnte formater før
du kan afspille det med din Milestone 212 Ace. En musik CD du isætter din computer er i et
format din Milestone ikke kan afspille. Benyt software såsom CDex, Windows Media Player eller
iTunes til at konvertere til et format din Milestone kan afspille.
Eller du kan benytte Milestone CD Edition. Det kopierer og konverterer musik CD'er direkte til
Milestone uden brug af computer.
Tip: Du kan sammenligne en mappe med en skuﬀe, og undermapper med en skuﬀe i skuﬀen. Du
kan benytte mapper til at opbevare og organisere din data. Med din computer kan du oprette og
navngive mapper på dit SD-kort. Milestone 212 Ace læser mappernes titel. Dette hjælper dig med
navigeringen gennem din struktur.

2.8.3. Slette filer og mapper via computer
Milestone 212 Ace giver mulighed for at slette filer, men oftest er det hurtigere at udføre sletningen
af filer og mapper via en computer. Slet filer og mapper fra din Milestone som du normalt ville
slette, da det opfører sig ligesom andre computer drev. Når du er færdig med operationen, sørg
for at fjerne tilkoblingen til Milestone 212 Ace på behørig vis.
Opmærksom: Såfremt du sletter filer på din Milestone 212 Ace via en Mac computer, tøm
Papirkurven før afkobling af Milestone. Ellers vil filerne ikke blive slettet korrekt, kun stien fjernes.

3. Bøger
Applikationen Bøger afspiller intelligente bøger, for eksempel i DAISY-formatet. Forskellen på
intelligente og almindelige lydbøger er muligheden for at navigere i kapitler, sider og andre
sektioner i den intelligente bøg. Så det giver altså mulighed for at bevæge dig rundt inde i en bog
med en række forskellige navigeringsmuligheder. De følgende formater er mulige at afspille og
benytte i applikationen Bøger:
Format

Beskrivelse

DAISY står for Digital Accessible Information System. Det er et format
for digitale talende bøger med alsidig navigering. Version 2.02 er den
mest almindelige type af audio DAISY bøger.
Mere information om DAISY kan findes på www.daisy.org.
DAISY står for Digital Accessible Information System. Det er et format
DAISY 3.0 (tekst og
for digitale talende bøger med alsidig navigering. Version 3 er den
lyd, version 2002 &
nyeste standard.
2005)
Mere information om DAISY kan findes på www.daisy.org.
EPUB 2.0.1 ubeskyttet EPUB, eller Electronic PUBlication, er en åben standard for
tekstbaseret e-bøger fra Internation Digital Publishing Forum (IDPF).
(tekst bøger)
For eksempel: Google EPUB bøger.
Bemærk venligst at kun ubeskyttet EPUB afspilles af Milestone.
Audible Library AA & Audible.com er en populær internetudbyder af indtalt underholdning,
information og uddannelsesmæssige programmer. Mere information,
AAX
bøger og tilmelding forefindes på www.audible.com.
NLS Library Krypteret NLS står for National Library Service og er en stor udbyder af talende
bøger i USA.
DAISY 3.0 Audio
DAISY 2.02 (tekst og
lyd)

Bookshare Library
DAISY 3.0 tekst

Bookshare er en udbyder af tilgængelige talende bøger i USA.

3.1. Afspil og pause en bog
Vær sikker på at du befinder dig i applikationen Bøger. Tryk på PLAY knappen for at starte
afspilningen af en bog. En klik lyd signalerer at søgningen efter en bog er startet. Milestone 212
Ace leder efter bøger på SD-kortet. Den starter afspilningen af den første bog den kan finde. For
at sætte afspilningen på pause, tryk på PLAY igen. For at vælge mellem alle dine tilgængelige
bøger, se venligst afsnittet "Valg af bog".
Opmærksom: Vær venligst opmærksom på at DAISY 3.0 og EPUB bøger kræver tid til
initialisering. Milestone udfører denne proces parallelt. Det betyder at afspilningen starter med det
samme, blot med begrænset navigering. Alle navigeringsmuligheder bliver tilgængelige efter
denne initialisering.

3.2. Navigering i en bog

I stedet for at være tvunget til at lytte til en bog lineært fra start til slut har du forskellige
navigeringsmuligheder, selvom disse varierer lidt afhængigt af bogens format. Du kan benytte
REC knappen og MODE knappen til at gennemgå hvilke muligheder der er tilgængelige. Tryk på
REC knappen for at gå op ad listen og MODE knappen for at gå ned ad listen.
Lad os antage at du bevæger dig til "Frasehop". Du kan ny benytte pileknapperne til at navigere
fra frase til frase. Hvis du trykker på VENSTRE PIL hopper du tilbage til starten af den aktuelle
frase. Hvis du trykker igen hopper du til starten af den forrige frase. Hvis du trykker på HØJRE PIL
knappen hopper du til næste frase. Hvis du trykker igen hopper du endnu en frase fremad. Så
under hver mulighed kan du altså benytte pileknapperne til at navigere til den ønskede sektion.
Igen, husk på at navigeringsmulighederne og præcisionen af disse afhænger helt af bogen og
dens format som defineres af udgiveren. I den følgende liste finder du samtlige
navigeringsmuligheder:
Navigering
Frasehop
Tidshop
Start på bog/
Slut på bog
Bogmærker
Boghylde

Beskrivelse
Hop til næste eller forrige frase ved at benytte pileknapperne. En frase er den
korteste navigeringsmulighed, som for eksempel en sætning. Den præcise
definition afhænger af udgiveren.
Hop to minutter fremad eller tilbage ved at benytte pileknapperne.
Hopper til starten eller slutningen af bogen ved at benytte pileknapperne.

Naviger til tidligere placerede bogmærker ved at benytte pileknapperne.
Naviger mellem alle tilgængelige bøger ved at benytte VENSTRE PIL eller
HØJRE PIL. Tryk på PLAY for at starte valgte bog.
Aktiver dvale ved at benytte HØJRE PIL. Trykker du på VENSTRE PIL
Dvale Til/Fra
knappen sættes dvale fra. Med dvale aktiveret vil Milestone 212 Ace
automatisk pause afspilningen efter den angivne tidsperiode. Efterfølgende
vil den vente i ti minutter. Hvis der ikke er reaktioner vil den slukke
automatisk. Den aktuelle afspilningsposition gemmes.
Indstil dvaletid Angiv hvor længe Milestone 212 Ace forbliver aktiv før dvalefunktionen
træder i kraft. Benyt pileknapperne til at indstille periode.
Hop til næste eller forrige side ved at benytte pileknapperne.
Sidehop
For at tilgå en ønsket side direkte, tryk og hold SELECTOR knappen og vælg
sidenummer ved at benytte VENSTRE PIL, PLAY og HØJRE PIL knapperne.
Med hvert tryk på VENSTRE PIL vælger du mellem et trecifret tal: 100, 200,
300 og så videre. Med PLAY knappen vælger du mellem tocifret tal: 10 til 90,
og med HØJRE PIL angiver du encifret tal fra 1 til 9.
Hvis du for eksempel ønsker at gå til side 223, tryk og hold SELECTOR
knappen og tryk to gange på VENSTRE PIL, to gange på PLAY knappen og
tre gange på HØJRE PIL.
Slip SELECTOR knappen for at starte afspilning af det valgte sidetal.
Niveau 1
Hop til næste eller forrige hovedkapitel ved at benytte pileknapperne. For
eksempel fra kapitel 1 til kapitel 2.
(Kapitel)
Hop til næste eller forrige underkapitel ved at benytte pileknapperne. For
Niveau 2
eksempel fra kapitel 1,2 til kapitel 1,3.
Hop til næste eller forrige tredje underkapitel ved at benytte pileknapperne.
Niveau 3
For eksempel fra kapitel 1.2.1 til kapitel 1.2.2.
Hop til næste eller forrige fjerde underkapitel ved at benytte pileknapperne.
Niveau 4
For eksempel fra kapitel 1.2.1.1 til kapitel 1.2.1.2.
Hop til næste eller forrige fodnote ved at benytte pileknapperne.
Fodnoter
Hop til næste eller forrige marginalnote ved at benytte pileknapperne.
Marginalnoter
Marginalnoter er tekstdele i rammer eller separate kolonner.
Udgiver notater Hop til næste eller forrige udgiver notat ved at benytte pileknapperne.

3.3. Valg af bog

I tilfælde af at du har flere bøger placeret på dit SD-kort, kan du cirkulere gennem disse bøger ved
hjælp af Boghylden.
Tryk på REC eller MODE knappen indtil du hører "Boghylde". Med pileknapperne kan du nu vælge
den ønskede bog. Alle bøger i et supporteret format vil være at finde i listen. Tryk på PLAY for at
starte valgte bog. Vær venligst opmærksom på at efter valget af bog vil enheden automatisk skifte
navigeringen til Frasehop.

3.4. Oprettelse og sletning af bogmærke
Tryk og hold REC knappen i to sekunder for at sætte et bogmærke. Milestone 212 Ace
annoncerer "Bogmærke sat" efterfulgt af et nummer på bogmærket. Du kan oprettet et
bogmærke både når du afspiller en bog og når afspilningen er sat på pause. Bogmærker gemmes
automatisk direkte i bogen. Det giver den fordel at bogmærket altid tilegnes bogen og derfor nemt
findes igen, selv når der arbejdes med flere forskellige bøger på forskellige SD hukommelseskort.
Du kan indsætte op til 50 bogmærker per bog.
For at navigere fra et bogmærke til et andet, tryk REC eller MODE knappen indtil du finder
navigeringsmuligheden Bogmærker. Nu kan du benytte pileknapperne til at hoppe mellem
bogmærkerne og numrene du har oprettet.
Bogmærker placeres i den rækkefølgen som de forefindes i bogen, og ikke i kronologisk
rækkefølge hvori de indsættes. Fordelen herfor er når du vælger bogmærker, at disse forekommer
i samme rækkefølge, som du læser.
For at slette et valgt bogmærke, sæt afspilningen på pause. Tryk og hold MODE knappen nede og
tryk på PLAY.

3.5. Overblik over genveje ved Bøger
Funktion

Kombination

Akustisk feedback

Afspil eller pause

PLAY

-

Gå til næste element

HØJRE PIL

-

Gå til forrige element

VENSTRE PIL

-

Sæt bogmærke

REC i to sekunder

"Bogmærke sat"

Slet bogmærke

MODE + PLAY

"Bogmærke slettet"

Slet alle bogmærker

MODE + PLAY + REC

"Alle bogmærker slettet"

Gå til næste højere
navigeringsmulighed

REC

Navn på navigeringsmuligheden

Gå til næste lavere
navigeringsmulighed

MODE

Navn på navigeringsmuligheden

4. Stemmenotat
Applikationen Stemmenotat giver dig mulighed for at optage notater. Du kan benytte funktionen til
at oprette indkøbslister, to-do lister, interviews, gemme adresser og telefonnumre og så videre.
Den integrerede mikrofon er optimeret til optagelse af tale og filtrerer baggrundsstøj væk.
Optagelser lagres som MP3 filer med en kvalitetsrate på 64 kbps.

4.1. Kort optagelse

For at oprette en kort optagelse, tryk og hold REC knappen mens der tales. Et kort klik signalerer
at optagelsen er startet. For at stoppe optagelsen, slip REC knappen igen. For at opnå det bedste
resultat, tal med normal lydstyrke og hold din enhed omkring 10 centimeter (4 inches) væk fra
kilden. Den integrerede mikrofon er lokaliseret øverst til venstre tæt på det røde diodelys.
Opmærksom: Såfremt din Milestone 212 Ace er i strømsparetilstand, forvent at det tager et par
sekunder før optagelsesfunktionen starter selve optagelsen. Tryk og hold blot på REC knappen og
afvent klik signalet. Herefter kan du påbegynde din optagelse.

4.2. Lang optagelse
Som et alternativ til at trykkke og holde REC knappen kan du starte en længere optagelse. Tryk
og hold REC knappen og tryk på PLAY knappen når du hører klik signalet. Milestone 212 Ace vil
signalere med en lav tone efterfulgt af en høj tone at en lang optagelse er startet. For at afslutte en
lang optagelse, tryk på REC knappen igen. Milestone 212 Ace vil signalere med en høj tone
efterfulgt af en lav tone at den lange optagelse er stoppet.
Hvis du ønsker at pause en optagelse for en stund, tryk da på PLAY knappen. Tryk igen på PLAY
for at fortsætte optagelsen.

4.3. Lyt til en optagelse
For at lytte til optagelsen kan du trykke på PLAY efter endt optagelse. Såfremt du har flere
optagelser benyt piletasterne til at vælge det ønskede stemmenotat.
Tip: Du har mulighed for at hoppe til den sidste eller første optagelse. Dette gøres ved at trykke
og holde HØJRE PIL efterfulgt af PLAY knappen for at nå til den sidste optagelse, og VENSTRE
PIL efterfulgt af PLAY for at nå den første optagelse.

4.4. Slet en optagelse
Milestone 212 Ace giver dig mulighed for at slette en optagelse direkte uden brug af computer.
• Slet en optagelse: Afspil optagelsen som du ønsker at slette. Mens optagelsen afspiller, tryk og
hold MODE knappen og tryk på PLAY. Stemmenotatet vil blive slettet når du slipper begge
knapper. Optagelsen vil blive slettet, senest efter afspilningen er stoppet.
• Slet alle optagelser i en retning: Sæt afspilning på pause. Ved at benytte en af følgende
kombinationer sletter du alle stemmenotater i den angivne rækkefølge, inkluderet selve
optagelsen du har aktiveret: MODE, PLAY og HØJRE PIL eller MODE, PLAY og VENSTRE PIL.
Denne tastekombination skal holdes nede i to sekunder. Et langt bib signalerer påbegyndelse
af sletningen. Efter sletningen er afsluttet høres slettesignalet.

4.5. De fem optagelsesmapper
Milestone 212 Ace har fem mapper på den interne hukommelse hvori du kan gemme dine
optagelser. Som standard gemmes dine Milestone 212 Ace optagelser i mappen M1.

4.5.1. Skift mellem mapperne
For at skifte mellem mapperne tryk og hold SELECTOR knappen og tryk på en af de fem knapper
på fronten. Når du slipper knapperne skifter du til den angivne mappe. Hver knap på fronten er
altså tilknyttet en mappe. For eksempel vil kombinationen af SELECTOR og MODE lede dig til
mappe M5 hvor SELECTOR og HØJRE PIL leder dig til mappe M4.

4.5.2. Stemmenavngiv mapper
Tryk og hold REC knappen nede og tryk på MODE efter klik lyden. Milestone annoncerer "Mappe"
og du indtaler herefter det valgfrie nye navn. Optagelsen vil stoppe når begge knapper slippes og

du vil høre sekvensen høj tone efterfulgt af en lav tone. Vær opmærksom på at meget korte
optagelser afvises. Det nye valgfrie mappenavn vil blive annonceret næste gang du ønsker at tilgå
den specifikke mappe. En navngiven mappe kan til enhver tid udskiftes med et nyt.
Tip: Du kan slette de valgfrie navngivelser direkte via din Milestone 212 Ace. Sletning af filer
udføres normalt ved at vælge filen og benytte kombinationen MODE og PLAY knapperne. Den
skjulte navngivne optagelse kan dog ikke vælges denne vej ad. Du skal lave en ny
stemmenavngivelse til den givende mappe for at aktivere selve filen hvorefter kombinationen
MODE og PLAY knapperne kan trykkes.

4.6. Ekstern mikrofon
Du finder et 3,5 mm jack stik på toppen i højre side af enheden. Dette kan benyttes til forbindelse
til en ekstern mikrofon. Mikrofonen får strøm fra Milestone 212 Ace og behøver derfor ingen egen
forstærker. Milestone 212 Ace registrer og skifter selv til ekstern mikrofon fra den interne når
denne tilkobles. Optagelser lagres som MP3 filer med en kvalitetsrate på 128 kbps. Operationer
forbliver de samme som med den integrerede mikrofon.

4.7. Overfør optagelser til SD-Kort
Overførsel af alle dine stemmenotater fra den interne hukommelse på Milestone 212 Ace til det
isatte SD hukommelseskort er muligt under Informations funktionen. Tryk og hold MODE nede i
1,5 sekund indtil Milestone begynder at tale. Tryk på HØJRE PIL knappen så snart du hører
annonceringen "Start en sikkerhedskopi fra den interne hukommelse til SD-kortet med HØJRE
piletasten".

4.8. Overblik over genveje ved Stemmenotat
Funktion

Kombination

Akustisk feedback

Kort optagelse

REC (Tryk og hold)

Klik

Start en lang optagelse

REC + PLAY

Lav tone efterfulgt af høj tone

Pause eller fortsæt aktuelle
optagelse

PLAY (Under lang
optagelse)

Kort bib

Stop en lang optagelse

REC

Høj tone efterfulgt af lav tone

Afspil eller pause en optagelse

PLAY

-

Afspil næste optagelse

HØJRE PIL

-

Afspil forrige optagelse

VENSTRE PIL

-

Hop til sidste optagelse

HØJRE PIL + PLAY

-

Hop til første optagelse

VENSTRE PIL + PLAY

-

Slet aktuelle optagelse

MODE + PLAY

Signal for sletning

Slet alle optagelser i retning

MODE + PLAY + HØJRE
PIL eller VENSTRE PIL

Bib på påbegyndelse af sletning
og slutter med signal for sletning

Skift mellem mappe 1 til 5

SELECTOR + specifik
frontknap

Mappenavn

Stemmenavngiv aktuel mappe

REC + MODE (Tryk og
hold)

Starter optagelse med "Mappe"
Slutter optagelse med høj tone
efterfulgt af lav tone

5. Audio
Applikationen Audio giver mulighed for afspilning af musik og tekstfiler. Vær sikker på at du har
valgt applikationen Audio ved at benytte SELECTOR knappen indtil du hører annonceringen
"Audio". Audio kan håndtere følgende formater:
Format

Beskrivelse

MP3

Den mest populære komprimeret digitale lydformat.

AAC

Komprimeret digitalt lydformat fra Apple's iTunes.

WMA

Windows Media Audio: Komprimeret digital audio lydformat fra
Windows Media Player.

WAV

Ukomprimeret digitalt lydformat, relativt pladskrævende, op til ti gange større end
en tilsvarende MP3 fil.

MP4

Standard video- og lydfil. Håndteres af Milestone såfremt der benyttes ACC
lydspor. Bemærk venligst at sådan en fil behøver initialisering.

M4A

Komprimeret digitalt lydformat fra Apple's iTunes.
For eksempel musik og podcast. (Apple Lossless understøttes ikke).

M4V

Digitalt videoformat fra Apple's iTunes. Milestone afspiller lydsporet fra videoen.
Bemærk venligst at sådan en fil behøver initialisering.

TXT

Almindelige tekstfiler lagret i dit sprogs specifikke kode: 1250, 1251, 1252, 1253,
1254 eller 1256. Unicode filer er ikke understøttet.

DOC

Standard Microsoft Oﬃce Word dokumenter. (DOCX er ikke understøttet).

Opmærksom: Vær venligst opmærksom på at DAISY-bøger ikke forekommer i funktionen Audio.

5.1. Navigering i Audio
5.1.1. Navigering uden mapper
Navigationen er relativt simpelt såfremt du placerer dine filer på roden af dit SD-kort uden at
benytte mapper. Tryk blot på VENSTRE PIL for at gå til den forrige fil og HØJRE PIL for at gå til
den næste fil. Filerne sorteres i alfabetisk rækkefølge.

5.1.2. Navigering med mapper
Såfremt du lagrer dine filer i mapper har du ligeledes brug for lodret navigering. Du skal forestille
dig at de fire frontknapper rundt om PLAY er retningsbestemte.
Med pileknapperne hopper du fra en mappe til en anden. Benyt MODE knappen til at gå et niveau
ned og derfor komme ind i mappen. Benyt REC knappen til at gå et niveau op og derved ud af
mappen.
Eksempel: Lad os antage at du ønsker at lytte til dine favorit Elvis Presley sange.
Du har en
mappe med navnet Musik og en mappe med navnet Tekster på dit SD-kort. I mappen Musik har
du to undermapper, Klassikere og Country. Blandt andre har du placeret dine Elvis sange i
undermappen Klassikere. Benyt pileknapperne til at hoppe mellem mapperne Musik og Tekster på
roden af SD-kortet. Vælg Musik og tryk på MODE knappen for at tilgå mappen og derved gå et
niveau lavere. Milestone 212 Ace hopper til den første fil eller undermappe i mappen Musik. I
dette eksempel finder den mappen Country. Tryk på HØJRE PIL for at hoppe til mappen
Klassikere. Tilgå denne ved at benytte MODE knappen. Milestone 212 Ace åbner det første
musiknummer. Filerne sorteres i alfabetisk rækkefølge. Slutligt tryk på HØJRE PIL indtil du

rammer nummeret med Elvis Presley. Såfremt du ønsker at gå niveauer op ingen til roden af SDkortet, benyt REC knappen to gange.
Tip: Når du har en mappe med et stort antal af filer kan du hoppe til den sidste eller første fil i
denne mappe. Dette gøres ved at trykke og holde HØJRE PIL efterfulgt af PLAY knappen for at nå
til den sidste optagelse, og VENSTRE PIL efterfulgt af PLAY for at nå den første optagelse.

5.1.3. Stemmenavngiv mapper
I stedet for at få oplæst navnet på en givende mappe med Milestones tekst-til-tale funktion kan
du stemmenavngive dine mapper direkte med din Milestone 212 Ace. For at starte en navngivelse
af en mappe, tilgå den specifikke mappe med MODE knappen. Tryk og hold REC knappen nede
og tryk på MODE efter klik lyden. Milestone annoncerer "Mappe" og du indtaler herefter det
valgfrie nye navn. Optagelsen vil stoppe når begge knapper slippes og du vil høre sekvensen høj
tone efterfulgt af en lav tone. Vær opmærksom på at meget korte optagelser afvises.
Det nye valgfrie mappenavn vil blive annonceret næste gang du ønsker at tilgå den specifikke
mappe. En navngiven mappe kan til enhver tid udskiftes med et nyt.
Tip: Vær venligst opmærksom på at du kan slette navngivne titler med Milestone 212 Ace.
Sletning af filer udføres normalt ved at vælge filen og benytte kombinationen MODE og PLAY
knapperne. Den skjulte navngivne optagelse kan dog ikke vælges denne vej ad. Du skal lave en
ny stemmenavngivelse til den givende mappe for at aktivere selve filen hvorefter kombinationen
MODE og PLAY knapperne kan trykkes. Der ud over kan du fjerne stemmenavngivningen til
mapper på SD-kortet via en computer. For at gøre dette, slet filen FOLDER.NAM i den
omhandlende mappe.

5.2. Afspil musikfiler
Vælg en musikfil. Naviger herefter til en fil som beskrevet under afsnittet Navigering i Audio.
Musikfiler startes automatisk når du vælger dem. Tryk på PLAY knappen placeret i midten for at
pause afspilningen. Trykker du på PLAY knappen igen starter afspilningen. Med pileknapperne
kan du hoppe fra en fil til en anden. Trykker og holder du på en af pileknapperne kan du spole
fremad eller tilbage. Tryk og hold HØJRE PIL nede i cirka et sekund og Milestone vil spole hurtigt
fremad. Hastigheden på spolingen vil øges jo længere tid knappen holdes nede. Trykker du på
VENSTRE PIL vil Milestone udføre den samme handling, blot modsat. Så snart du slipper
pileknappen afspilles der som normalt.

5.3. Afspil tekstfiler
Når du vælger en tekstfil bliver navnet på filen annonceret. Ved tryk på PLAY knappen starter
oplæsningen af filen. Starter du en DOC fil vil det tage et par sekunder at konvertere filen før
oplæsningen påbegyndes. En klik lyd signalerer at konverteringen af DOC filen er startet.
Afspilning af tekstfiler er tilsvarende afspilning af musikfiler. Du kan hoppe til næste og forrige fil
med pileknapperne og du kan med PLAY pause afspilningen. Hvis du trykker og holder en af
pileknapperne under afspilning kan du spole frem og tilbage. Du kan hører klik i periodiske
tidsintervaller. Med hvert klik hopper du et trin i filen. Hvor stort dette trin er kan du definere ved at
trykke på REC og MODE knappen under afspilning. Du kan vælge mellem "Skærm" (som er
omkring 25 linjer), "Afsnit" eller "Sætning".

5.4. Slet en fil eller mappe
Milestone 212 Ace giver dig mulighed for at slette filer og mapper direkte uden brug af computer.
Dette kan gøres med en af følgende tre metoder:
• Slet en fil: Afspil filen som du ønsker at slette. Mens filen afspiller, tryk og hold MODE knappen
og tryk på PLAY. Filen vil blive slettet når du slipper begge knapper. Filen vil blive slettet, senest
efter afspilningen er stoppet.

• Slet filer i en retning: Sæt afspilning på pause. Ved at benytte en af følgende kombinationer
sletter du alle filer i den angivne rækkefølge, inkluderet selve filen du har aktiveret: MODE,
PLAY og HØJRE PIL eller MODE, PLAY og VENSTRE PIL. Denne tastekombination skal holdes
nede i to sekunder. Et langt bib signalerer påbegyndelse af sletningen. Efter sletningen er
afsluttet høres slettesignalet.
• Slet en mappe: Vælg mappen som du ønsker at slette. Mens du holder MODE knappen nede,
tryk på PLAY knappen første gang. Tryk på PLAY knappen igen efter tre sekunder for at
bekræfte valget. Slip herefter MODE knappen. Vær venligst opmærksom på at sletning af en
omfattende mappe kan tage et par sekunder. Processen signaleres ved en klikkende lyd før det
endelige slette signal høres.

5.5. Overblik over genveje ved Audio
Funktion

Kombination

Akustisk feedback

Afspil eller pause

PLAY

-

Gå til næste fil eller mappe

HØJRE PIL

-

Gå til forrige fil eller mappe

VENSTRE PIL

-

Spol fremad

HØJRE PIL (Tryk og hold)

-

Spol tilbage

VENSTRE PIL (Tryk og hold)

-

Hop til sidste fil

HØJRE PIL + PLAY

-

Hop til første fil

VENSTRE PIL + PLAY

-

Slet aktuelle fil

MODE + PLAY

Signal for sletning

Slet alle filer i retning

MODE + PLAY + HØJRE PIL
eller VENSTRE PIL

Bib på påbegyndelse af
sletning og slutter med signal
for sletning

Slet aktuelle mappe

MODE + PLAY + PLAY igen efter Signal for sletning
tre sekunder

Stemmenavngiv aktuel
mappe

REC + MODE (Tryk og hold)

Starter optagelse med
"Mappe"
Slutter optagelse med høj tone
efterfulgt af lav tone

6. Yderligere information
6.1. Tekniske data
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekstern hukommelse: Afhænger af SD-kortet, maksimum er 32 GB.
Intern hukommelse for stemmenotater: 13 GB (420 timers optagelse tilgængelig).
Bit rate ved optagelse med indbygget mikrofon: 64 kbps.
Bit rate ved optagelse med ekstern mikrofon: 128 kbps.
Samblingsniveau under optagelse. 44,1 kHz.
Samblingskvalitet under optagelse. 16 bit.
Bit rate for afspilning: 8 kbps til 320 kbps eller VBR (Variable Bit Rate).
USB 2.0, Hi-Speed forbindelse.
Hukommelseskort, MMC, SD og SDHC, maksimum er 32 GB.
Hovedtelefon JACK: Standard 3,5 mm.
Ekstern mikrofon JACK: 3,5 mm.
Kabinet udført af stødafvisende plastik.
Fysiske mål: 85 x 54 x 14 mm (3.35” x 2.13” x 0.55”).
Vægt: 52 gram (1,8 ounces).

• Indbygget genopladeligt lithium polymer batteri.
• Maksimal afspilningstid: Over 20 timer (afhænger i høj grad af brug).
• Maksimal opladningstid: 3 timer.

6.2. Beskyt din Milestone
Beskyt venligst din Milestone 212 Ace mod mekanisk overlast, fugt og kontakt med vand. Alle
elementer af garantien bliver ugyldig ved uhensigtsmæssigt brug eller åbning af enheden.

6.3. Fejlfinding - ingenting fungerer længere
Først og fremmest, tag det roligt og skad ikke Milestone 212 Ace. Ikke før du har forsøgt følgende
trin:
Trin 1:
Er enheden fuldt opladet? Tilslut din Milestone 212 Ace til en strømforsyning og sikre dig at der er
strøm i gennem. Oplad batteriet i mindst en halv time. Efterfølgende, tryk på PLAY knappen i
mindst et halvt sekund. Såfremt Milestone 212 Ace ikke taler, gå videre til Trin 2.
Trin 2:
Er tastaturet låst? Mens du trykker og holder MODE knappen nede, tryk på REC knappen
kortvarigt og lyt til repons fra enheden.
• Du hører annonceringen "Tastatur aktivt": Tastaturet var låst og er nu aktiveret igen.
• Du hører annonceringen "Tastatur låst": Tastaturet er nu låst. Benyt samme knapkombination
en gang til for at låse tastaturet op. "Tastatur aktivt" vil informere dig om at tastaturet nu er låst
op. Såfremt du ikke hører noget, gå videre til Trin 3.
Trin 3:
Såfremt du på nuværende tidspunkt ikke har fået respons fra enheden er den defekt. Tryk venligst
på alle knapperne på fronten, på nær PLAY. Dette genstarter enheden. Er der stadig intet resultat
kan du forsøge at reinstallere softwaren som beskrevet i et følgende afsnit, eller også skal du
kontakte din forhandler.

6.4. Service og Support
6.4.1. Generel information
Service og support ydes via din forhandler, der hvor du købte din Milestone. Din forhandler kender
enheden og vil være behjælpelig med generelle spørgsmål omkring produktet, brug og
reparationssager. Der ud over kan du besøge www.bones.ch for yderligere information om
Milestone.

6.4.2. Software opdatering
Bones Inc. sigter mod at forbedre Milestone 212 Ace konstant. Nye firmware opdateringer giver
mulighed for at opdatere softwaren i din Milestone 212 Ace og løbende rette problemer og
tilføjelser af nye funktioner.
Hvis du ønsker at holde til enhed opdateret med nyeste firmware har du to muligheder.
Enten forhører du dig hos den forhandler hvor din enhed er købt. Forhandleren vil opdatere din
Milestone 212 Ace såfremt der forefindes en nyere udgave. Eller også kan du udføre opdateringen
selv ved hjælp af internettet. I så fald, følg venligst disse punkter.

• Tjek hvilken firmware version din Milestone 212 Ace har: Tryk og hold MODE knappen nede i
halvandet sekund og Informations funktionen starter. Ud over andre informationer hører du
også den aktuelle firmware version.
• Tjek hvilken firmware version der er den nyeste: Åben din browser på computeren og besøg
“www.bones.ch”. Under Support, naviger til Milestone 212 Ace. Her finder du den nyeste
firmware, for eksempel 3.49. Såfremt denne er af højere versionsnummer end på din Milestone
212 Ace, download filen til dit Skrivebord.
• Kopier den nye firmware fil til SD-kortet. For at gøre dette, forbind Milestone 212 Ace til din
computer. Såfremt du er i tvivl om fremgangsmåden, se venligst afsnittet Forbind til computer
via USB i denne manual. Kopier filen til roden af SD-kortet og deaktiver efterfølgende
hensigtsmæssigt forbindelsen til enheden som du ville gøre med andre hukommelsesenheder.
Du vil høre annonceringen "Software opdatering under udførelse". Vent venligst".
• I så fald at opdateringen ikke starter automatisk, forsøg at fjerne SD-kortet og sæt det i
enheden igen.

